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 ) ميحرلا نمحر لا هللا مسب »

 ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ » : لئاقلا هلل دمحلا
 النأ دهشأو . « لدعلاب اومكحت نأ سانلا نيب متمکح اذإو ء اهلهأ

 ۱ هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو 2 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

 ىطعي ول » : لئاقلا دمحم انیبن ىلع كرابو ملسو لص مهللا
 نيميلا نكلو 3 مهلاومأو لاجر ءامد سان ىعد ال مهاوعدب سانلا

 مهعبتا نمو هباحصأو هلآ ىلعو . هيلع قفتم « هيلع يعدملا لع

 . ناسحاب

 تدصق ) ةنيبلاو يضاقلا ( اهعوضوم ةسارد هذهف . . دعب امأ

 : نيرمأ اهئارو نم

 امو سانلا نيب ىضقي يذلا لجرلا نم طرتشي ام نايب : لوألا

 ةشيب ىلع يضاقلا ةيلوتب موقی نم نوكي ىتح تافص نم هيف بحتسي

 مكح نالعال یضاقلا اهيلع دمتعي يتلا رومألا نايب : يناثلا

 . ةنيبلا يهو اياضق نم هيلع ضرع یف عرشلا

 نعو مامالا نع تثدحمت ۱ لوألا ردصلا يف هل ضرعي ايف -

 . هل ةمامألا دقع ةيفيكو « ةبجاولا هطئارش

 ہ۔60-



 هذه يف تدج ةدعاياضق ةساردلا هذه يف تجلاع دقو

 . راصعألا

 نم |ےھعبتی امو ةنسلاو نآرقلا ةساردلا هذه يف يدامع ناكو

 . ريثكلا ريخلا اعيح نيملسملا ءاملع لاوقأ ىفف  دقتعأ یف

 . بيجم بيرق هنإ ههجول اصلاخ يلمع

 ناوضر بیسح ا دبع 5

 نيدلا لوصأو ةعيرشلا ةيلك  هقفلا مسق

 ميصقلا عرف
 ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج
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 ةمدقم

 ءاهقفلا دوھج هب نيملسملا ةیانع  ءاضقلا

 هميسقت  ثحبلا رايتخا ببس

 نع هزيمي ام صئاصخلا نم هيف عضوو « نيط نم مدآ هللا قلخ
 ةفيلخ ضرألا يف لعاج هنأ هتكئالم ربخأ نيحو ء مارکلا ةكئالملا

 راكنإلا هجو ىلع ال كلذ نم اولمعي مل ع داشرتسا لاؤس هولأس

 مدآ دوزو «٠ ءامدلا كفسيو ء اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ » : اولاقف

 . هيلع ناريسي يذلا نوناقلاب ةنجلا |نکسأو ةجوز هل قلخ نأ دعب

 كجوزو تنأ نكسا مدآ اي انلقو # : (بتابجاوو (هقوقح ايف دحو

 نم انوكتف ةرجشلا هذه ابرقت الو ء اتثش ثيح ادغر اهنم الكو ةنجلا
 اهيف أمظت ال كنأو . ىرعت الو عوجت الأ اهيف كل نإ ٭ <« نيملاظلا

 : ناطيشلا ےجوزو هاوغأو « مدآ ىسن املو 4 ىحضت الو

 ةرجشلا اقاذ الف رورغب امهالدف « نیحصانلا نمل اكل ينإ مهمساقو ل
 ام ادانو . ةنجلا قرو نم امهيلع نافصخي اقفطو ء (تاؤس امل تدب
 ودع اكل ناطيشلا نإ اكل لقأو ةرجشلا كلت نع امکہأ ملأ ار

 ۔. ٠١ ص ١ دلجم ريثك نبا ريسفت )١(

 . ٥٥ / ةرقبلا )٢(
 . ۱۱۹ ۔۱۱۸ / هط )٣(

 ۔۹-



 نم اط بمب نأ ہہر امهرمأو « امہنم ناك ام ىلع امدن . 274 نیم
 ىلإ عاتمو رقتسم ضرألا یف مكلو ودع ضعبل مكضعب ل .ةنجلا
 . #2202 نيح

 عمسلا هل لعجو ‹ نيهم ءام نم ةلالس نم امههلسن لعجو

 ناکو ء هعفني ام كرديو هفراعمو همولع اهب لصحيل داؤفلاو رصبلاو

 عيرس - بضخلا ءيطب وه نم  هناحبس هتدارإ بسح  هقلخ نيب نم

 عيرس وه نمو « ءيفلا ءيطب بضغلا ءيطب وه نمو « ءيقلا
 . ءيفلا ءيطب بضغلا عيرس وه نمو « ءيفلا عيرس بضغلا ظ

 سانلا لوده نیرذنمو نیرشبم مدآ ينب ىلإ لسرلا هللا لسرأو

 ىلع . ماثآلاو رورشلا نع مهل نيدعبم ميقتسم قيرط ىلإو قحلا ىلإ
 نيذلا لاق # : حلاص مهيبن عم دومث ةليبق نع هللا ىكح اموحن

 رمأ نع اوتعو ةقانلا اوقرعف ء نورفاك هب متنمآ يذلاب انإ او ربكتسا
 “4 نيلسرملا نم تنك نإ اندعت ام انتئأ حلاص اي اولاقو ہر

 : هموقل لاق ذإ اطولو ل : طول موق نع هللا ىكح ام وحن ىلعو
 نوتأتل مكنإ ٠ نيملاعلا نم دحأ نم اهب مكقبس ام ةشحافلا نوتأتأ

 . 4 نوفرسم موق متنأ لب ءاسنلا نود نم ةوهش لاجرلا

 مارحلا محل نیسیو ةلماعملا بولسأ هموق ملعي نيح بيعشو
 مهءايشأ سانلا اوسخبت الو ء نازيملاو ليكلا اوفوأف # : لالحلاو

 )١( فارعألا / ۲٢ .

 )٢( فارعألا / 75 .
 ) )۳فارعألا ۷۷-۷١ .

 )٤( فارعألا ۸۱-۸۰ .



 متنك نإ مكل ريخ مكلذ اهحالصإ دعب ضرألا يف اودسفت الو

 . 274 نينمؤم
 بتك ءامدلا تكفسو  روظحلا عقوو « نارمعلا عستا الو

 سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتکو # : ليئارسإ ينب ىلع صاصقلا انبر
 نسلاو « نذألاب نذألاو . فنألاب فنألاو . نيعلاب نيعلاو « سفنلاب

 ةعيرشلا يف ايقاب مكحلا اذه لظو . 224 صاصق حورح او « نسلاب
 رح لا ىلتقلا يف صاصقلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ اي > : ةقاخلا

 ءيش هيخأ نم هل ىفع نمف یٹنألاب ىثنألاو « دبعلاب دبعلاو . رحلاب
 ةمحرو مكبر نم فيفخت كلذ ناسحاب هيلإ ءادأو فورعملاب عابتاف
 . 4 ميلأ باذع هلف كلذ دعب ىدتعا نمف

 ثدحي |ےیف سانلا نيب نوضقي مالسلا مهيلع نويبنلا ناكو
 ذإ . بارحملا اوروست ذإ مصخلا أبن كاتأ لهو :  عزانت نم مهنيب

 انضعب ىغب ناصخ فخت ال : اولاق . مهنم عزفف دواد ىلع اولخد

 ءاوس ىلإ اندهاو , ططشت الو قحلاب اننيب مكحاف : ضعب ىلع
 ‹ ةدحاو ةمعن يلو ةجعن نوعستو عست هل يخأ اذه نإ . طارصلا

 لاؤسب كملظ دقل : لاق . باطخلا يف ينزعو اهينلفكأ : لاقف

 ضعب ىلع مهضعب يغبيل ءاطلخلا نم اريثك نإو « هجاعن ىلإ كتجعن

 . 4 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ

 . ۸٤ ةيآ فارعألا (۳)
 . ٥٤ ةیآ ةدئاملا )٤(

 )٦( ةیآ ةرقبلا ۱۷۸ .

 )٤( ةيآ ص ۲۱ / ۲٤ .
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 اوقلخ ذنم رشبلا تقفار ءامسلا تاياده نأ ملعن كلذ نمو ٠

 ىلإ هدرم ناك امنإ ةيماس ميقو ء ةديمح تاداع نم سانلا عم ام نأو

 ءاضقلا ىلع ممألا تفراعت دقلو . سانلا هب بدأ يذلا هللا عرش

 ام اهنمو بوتكم وه ام اهنم اهيلع ريسي نيناوق هل تلعجو « ىضاقتلاو

 وأ لئابقلا ءاسؤر نع ردصي امو ء ةثوروملا تاداعلاو فرعلا قفو ربسی
 قوقحلا جارختساو  يأرلا ةفاصحب اوفرع نيذلا نوہہانلا هاري ام

 . تارامألاو ةسارفلاب

 انلزنأ انإ 8 : ءاضقلا ىلوتي الب لوسرلا ناك مالسإلا ءاج الو

 نكت الو ء هللا كارأ ام سانلا نيب مكحتل قحلاب باتكلا كيلإ

 للك يبنلا ىلإ نارضحي نامصاختملا ناكو 224 |ےیصخ نينئاخلل

 رارقإلا : هدنع تابثإلا قرط تناكو « اههنم الك عمسيف نيراتخم
 ضعبل نذأ دقو اهريغو ةعرقلاو ةسارفلاو ةماسقلاو نيميلاو ةنيبلاو

 لسرأو . داهتجإلا ىلع مهل ابيردت هترضح يف ءاضقلاب هباحصأ

 ةطلسلا نيب لصاف ةمث نكي ملو ء ةيمالسإلا ميلاقألا ىلإ ةاضقلا

 نيذلا موصخ ا نيب نوضتقي ءافلخلا ناكو ةيئاضقلا ةطلسلاو ةيذيفنتلا

 . مهيلإ نوتأي

 باطخ ا نب رمع لصف ةالولا ماهم تدادزاو حوتفلا ترثك الو

 ةطلسلا نع ةيذيفنتلا ةطلسلا تلصفناف ةيالولا نع ءاضقلا

 نافع نب نامثع ناكو « اياضقلا ضعبب ءاضقلا صصخو < ةيئاضقلا

 )١( ةيآ ءاسنلا ٠٠١ .

- 



 . دجسملا يف هلبق ناكو ءاضقلل اراد ذختا نم لوأ

 يف هسفنب رظني نأ ةفيلخلا اعنام ةاضقلا نييعت سيلف كلذ عمو

 امنإ ءالؤهو . ةيئاضقلا ةطلسلا بحاص هنأل تاموصخلا ضعب لصف

 . 9©2هقح هبلست ال ةبانالا هذهو ء هنع ةبانالاب نولمعي

 ةطلسلا لاجرب ءاضقلا لاجر ةقالع نيبي ماظن عضوي لو

 - ةديشرلا ةفالخلا رصع دعب نامزلا يلاوت عم - رمألا كرت لب ةيذيفنتلا

 نإ ةالولا ىلإ ماكحألا ذيفنت ناكف « نوناق نودب ءايوقأو ءافعض نيب

 رضاحلا رصعلا يف نکل . . اولطع اوضري مل نإو ء اوذفن اوضر

 ةهجلا ىلع هنأو « ةطلس لك لمع صيصخت ىلإ نيناوقلا تهجتا
 ةوقلاب ولو . ذفنت نأ يئاضقلا مكحلا ذيفنت اهب طاني يتلا ةيذيفنتلا

 ةيذيفنتلا ةهجلا ةيلوئسم تناك ذيفنتلا يف ةداوه تدجو اذإ ثيحب

 ةطلسلا ماظن عضو عنمي ام مالسإلا يف سيلو « نوناقلا مكحب ةريبك

 نمضيو « اهماكحأ ذيفنت لفكيو ؛ اهصاصتخا ددحب ةيئاضقلا
 . سانلا نیب لدعلا ةماقإ يف مهتيرح اھلاجرل

 ءاهقفلاو ةمئألا ءارآ تنودو < يهقفلا داهتجإلا رصع ءاج املو

 لئاسم تنمضو « مھمامتہاب ءاضقلا ىظح ةفلتخملا بهاذملا بتك يف

 هب مكحي امو : هديلقتو « هب موقي امو هبادآو يضاقلا طو رش ءاضقلا

 تانيبلا تاجردو ء نیعادتم ا فالتخاو . ةفلتخملا ءاضقلا قرطو

 )١( ص مالسإلا یف ءاضقلا ۔ روکّذم مالس دمحم  78-71١فرصتب .

 ص ةیعرشلا ةسایسلا ۔ فالخ باهولادبع.(؟) ٠٥ .

 ) )(۳٣ص قباسلا عجرم ا 6١ ,
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 . خلا 03 ضراعتلا دنع اهنيب حيجرتلاو 3 اھضراعتو

 7 عقاولاب ةربخ هيف طرشو » ةساردلا نم حضتيس ام ىلع 2 ةلادعلاو

 : ميقلا نبا مامألل لوقي . ہردصم نم يعرشلا مكحلاب ةفرعمو

 ةفرعمو ء لاحلا لئالدو « تارامألا يف سفنلا هيقف نكي مل اذإ مكاحلاو
 تايلكو تايئزج 5 ةهقفك ةيلاقملاو ةيلاحلا نئارقلا یو 3 هدهاؤش

 سانلا ملعي اب مكحو اهباحصا ىلع ةريثك اقوقح عاضأ ماكحألا

 ىلإ تفتلي مل رهاظ عون ىلع هنم ادامتعا ‹ هيف نوكشي الو ء هنالطب

 . هلاوحأ من نئارقو ‹ هنطاب

 ماكحأ يف هقف : اہنم مكاحلل دبال هقفلا نم ناعون انهف

 هب زيي 3 سانلا لاوحأو عقاولا سفن : يف هقفو 3 ةيلكلا ثداوحلا

 4 اذهو اذه نيب قباطي مث ء لطبملاو قحلملاو . بذاکلاو قداصلا

 املاح بجاولا لمح الو 0 بجاولا نم همكح عقاولا يطعيف

 . 20عقاولل

 نم مکاح ا الو ء يتفملا نكمتي الو : نيعقوملا مالعإ ین لوقيو

 « عقاولا مهف : امهدحأ : مهفلا نم نيعونب الإ قحلاب مكحلاو یوتفلا

 اذه يف هلوسر ناسل ىلع وأ « هباتك يف هللا مکح مهف وهو « عقاولا

 )١( ص ةيموكحلا قرطلا  ميقلا نبا ٤ .
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 غرفتساو « هدهج لذب نمف رخآلا ىلع امهدحأ قبطي مث . عقاولا

 . ارجأ وأ نيرجأ مدعي مل كلذ يف هعسو

 نوناقلا ءاهقف هفرعي ام امامت امه هقفلا نم ناعونلا ناذهو
 ةيعقاولا ةقيقيحلا وأ نوناقلاو عقاولا : ءاعدإلا يرصنعب يعضولا

 . 20ةيئاضقلا ةقیقح او

 نكلو ء ىضاقلا يف ءاهقفلا هبلطتي ام طسوأ امه ناعونلا ناذهو

 هللا هابح نم » : كلذ نم ىلعأ ةجرد يضاقلا يف نوبلطتي ءاهقفلا

 دعب هللا معن « لجأ نمامهو . دصقلا نسحو ء مهفلا ةحص

 قيرط دبعلا نماي امهبو . هدعب دبعلل ءاطع لضفأو « مالسإلا

 ش داسفل مهقيرط لضو . مهدصق دسف نيذلا « مهيلع بوضغملا

 هب زيمي دبعلا بلق يف هللا هفذقي رون ةقيقحلا يف مهفلا ةحصو مهموهفم

 رسلا يف برلا ىوقتو « قحلا يرحتو دصقلا نسح هدعبيو « داشرلاو

 ةدمحم بلطو ایندلا راثيإو . ىوهلا عابتا هتدام عطقيو « ةينالعلاو

 . "”هدصقو مكحلا يف لدعلا ةينو ء هللاب

 . ةجحلاو ىوعدلا : ءاضقلا باب يف مهملا نمو

 )١( نيعقوم ا مالعا  ميقلا نبا + ١ ص ۸۸-۸۷ .

 )٢( ص اعضوو اعرش تابثإلا لوصأ - ينويسب ليمح ٥٤ .

SLE 



 : یوعدلا

 هريغ ىلع ربخملل قح بوجو نع رابخإ اعرشو ء بلطلا ةغل

 ةكوش يذوأ دیس وأ مکح وأ : هتيشاح يف يمريجبلا دازو مكاح دنع

 . “هتل لهأ نيب رومألا لصفل ىدصت اذإ

 | :اهطورش

 قلطأ اذإو « هيعدي ام ىعدملا لصفي نأب كلذو ةمولعم نوكت نأ - ١

 . ليصفتلا هلأسي نأ ىضاقلل نيب

 . ضبقت مل ةبه ىوعد عمست الف ةمزلم ىوعدلا نوكت نأ ۲

 . هيلع ىعدملا نيعي نأ ۔٣

 . هل نامأ ال يبرح ريغ هيلع ىعدملاو ىعدملا نم لك نوكي نأ - 4

 ىوعدلا عمست الف افلكم هيلع ىعدملاو يعدملا نم لك نوكي نأ ۔ ٥

 . 29ىرخأ ىوعد اهضقانت الأ ۔٦

 رمأ اذهو « ةددحنو ةبوتکم ىوعدلا نوكت مايألا هذه یو

 ° ابجاو راص مامإلا هب رمأ ادإف « ةلداعلا ةیعرشلا ةسايسلا هيضتقت

 )١( ج يمريجبلا ةيشاحو باهولا حتف  يراصنألا ايركز ٤ ص ۳۹۳ .
  03ج باهولا حتف ٤ ص ۱۹۴ .
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 : ةححجلا

 ء اهب اعنتقم هلعجي الع ىوعدلا عئاقوب ملعلا نم يضاقلل دبال
 ءاهقفلا ضعب دنع اہنع ةرعما يهو ء ةريثك ىوعدلاب ملعلا قرطو
 . ( ةنیبلا ) ةملك امل ترتخا ىتلاو ةجحلاب

 ؛ عسومو قيضم نیہ تانیبا دع يف انؤالع فلتخا دقو

 تايبألا يف يومحلا اهمظن تابثإلل اقرط اروكذ فانحألا ءاملعو
 :)١( ةيتآلا ةثالغلا

 الضعأ بطخلا ملظم نإ يدستہب امج

 ةماسق ؛لوسکسن ںارسفإو ناسم

 نئارق نم هلودبي يذلا كاذك

 . كلذ ىلع داز مهضعبو

 : تابثإلل ةماعلا لوصألا

 وأ « لحج ملام «تانيبلا رهاوظ ىلع مكحلا موقي نأ ماعلا لصألا ۔١

 ماكحأ تضم كلذب « ىوقأ يأ اهنم رخ وأ اهلثم هنيب عفدي

 لوقي . قوقحلا عي عيمجو دودحلا نم دابعلا نيب ايف هِي هللا لوسر

 )١( ص مالسإلا يف ءاضقلا ۷۳۔۷٢ ,
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 ايندلا ماكحأ لمجي مل یل اعتو هناحبس هللا نإف : ميقلا نبا مامإلا

 . “اه عبت رئارسلاو رهاوظلا ىلع لب « رئارسلا ىلع

 ہربخ لصحي ليلد ىلع ينبي نأ : ءاضق قح ا تابثإ يف لصألا ۔۲

 ‹ ةنياعملاو ةدهاشملا وأ . يعطقلا ملعلل ديفملا رتاوتلا قيرطب

 ‹ سانلا حلاصم لطعي نيقيرطلا نيذه ىلع راصتقإلا نكلو

 اهل انوصو . ةحلصملاو قحلل ايرحت . يعطقلا ملعلا ديفي اب نظلا

 . “”رهاظلا لدعلاب سانلا تالماعم ميقتست يك

 ء٤ےبحعو 3 اعفد عفادلا وأ 3 اعافد ىعدملا ىلع الصأ تابثإلا ع

 نأو  هقح لكلو هيلع ىعدملا ىلع سكعلا تابثإ وأ ىفنلا

 تبث اذإو لقعلاو عرشلا اهديؤي ةدعاق يهو ء ةمذلا ةءارب لصألا

 . ۹ ةءاربلا تابثاب الإ أريت الف ةمذلا لاغشنا

 نم ةنيبلا نوكت نأ لصألاف سكعلا تابثإ وأ تابثإلا ىلع ديق ال - ٤

 نم حضتيس |ى عرشلا هلبقيامم ليلد يأبو ءارجإ يأبو قيرط يأ

 ةلدأ لعج  ةحلصملل اقفو  مامألا ىري ثيح هنأ ريغ » ةساردلا

 ةديقم اهتوبثو اهظفح قئارطو ء اهعضوو اهعون بسحب قوقح ا

 )١( ج نيعقوملا مالعا ١ ص ۱۲۹ .

 )٢( ص اعضوو اعرش تابثإالا ۳۹ .

 ) )۳ص قباسلا عجرملا ٦٤ .
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 . عايضلا نمو قوقح ا ظفح ةلدألا طبض ةیاغ ناكو ء ةمزلمو

 عزاو فعض نأ دعب ةصاخ هل كلذ نإف  اهيوذل اهقاقحإو

 ماعم تعيضو . ممذلا تبرخو سوفنلا يف قدصلاو نيدلا
 لهأ أرجتو . ةطبضنملا ريغ اهتلدأ يف شغلاو لياحتلاب قوقحلا

 نودلقم ةاضق سانلا رومأ لوو « هللا تامرح اولحتساو روجفلا

 . برقأ حالصلا ىلإ هعم سانلا العف كلذ نوكيو . نودھتج ال

 2 حلاصملا بناج نم كلذ نوكيو < دعبأو ىأنأ داسفلا نعو

 يتلا ةيعرشلا ةسايسلا يه هذهو ء مدقم ريخألاو دسافملا ءردو

 يه لب ء هئازجأ نم ءزج يهو هب قطنو عرشلا هب ءاج ام قفاوت
 . "ليقع نبا لاق اک هلوسرو هللا لدع

 يهقفلا رظنلا ىهانت ءاوس تابثإلل اهب عراشلا رمأ يتلا قرطلا -

 اهنابسحب وأ ء عابتإلا ةبجاو اهتابسحب وأ ء عابتإلاب ىلوأ اهنابسحب

 عامجالا نإف « قوقح اب مکح ا يف وأ قوقحلا ظفح يف ةديقم ريغ

 مل هنأ حجارلاو اهب لمعلل عراشلا اهدروأ ةررقم قرط اهنأ ىلع

 . ©")اهتفيظو ىدأ املاط دجوو ققحت نإ ء اهريغب لمعلا رظحي

 : ةمكحملا

 ىلع قلطت دقو . هيف مكحي يذلا ناكملا ىلع ةمحملا قلطت

 ةقيقحلا : نيينعملا ىلع اهقالطإو ء زاجملا ليبس ىلع هيف نيلاحملا

 . ٦٤ ص قباسلا عجرملا )١(
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 مهو « مهلاوقأ نم اذه ذخؤيو كلذ نیملسم ا ءاهقف فرع دقو

 . اه مهتفرعم يف ةثيدحلا مظنلا اوقبس دق نونوکی كلذب

 يضاقلا يضقي نأ بحأ : يعفاشلا لوقي : ناكملا ثيح نمف

 اطسوتم نوكي نأو « باجح هنود نوكيال سانلل زراب عوضوم يف
 هل تنيب ام ريغل هاشغي نم ةرثكل دجسملا ريغ يف نوكي نأو « رصملل
 هتلالم عرسي الأ اهارحأو نكامألا قفوأ يف كلذ نوكيو دجاسملا
 , )هيف

 : مهنمف ةمكحملا يف يضاقلا عم نولمعي نيذلا ثيح نمو

 ابتاك ذختي نأ یضاقلل يغبني الو : يعفاشلا لوقي : بتاکلا - ١
 يغبنيو « ةداهشلا زئاج الدع نوكي نأ عمجي ىتح نيملسملا رومأل

 قؤي ال اهيقف نوكي نأ ىلع صرحيو « عدخي ال القاع نوكي نأ
 اذهب وهف . 2”عمطلا نع اديعب اهزن نوکی نأ ىلعو « ةلاهج نم

  عدخي ال القاع  ةداهشلل الهأ هنوك نم بتاكلا تافص ددحب

 . عمطلا نع اديعب  اهيقف

 رمأ ةمكحملا يف ءالؤه دوجو : اياضقلا اوبترمو قاروألا ةظفح - ۲

 . قحلا ىلع ةنواعم ةيعرشلا ةسايسلا هبلطتتو ةحلصملا هيضتقت

 مامإلا لوق نم مهل ءاهقفلا ةفرعم مهفيو طبضلا ىلع ةدعاسمو

 اذإف هدنع اهلك خسنلا نوكت نأ هلك اذه نم ريخو : يعفاشلا

 هيلع عطق مث هناويد نم اهجرخأ مكحلاعطقي ن نأ دارأ

 (١) ج يعفاشلل مالا ٦ ص ١١ .

 ) )۲ص قباسلا عجرملا ۲٦٢ .
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 نع ثدحتو اهتباتكو ةداهشلا ركذ نأ لعب كلذو . ('!یکج لا

 . ةباتكلا طباوض

 ةيشاحو باهولا حتفو بالطلا جہنم يف ءاج : ناوعألا

 . ۲”( روضحلاب هرمأيل هدلب يضاق ىلإ بتك وأ ء الجاع هليكو
 مهو « اناوعأ هل بتري نأ : « سماخلا » : مدلا يبأ نبا لوقيو

 مهيلع ىدعتسا اذإ موصخلا راضحإل نوبترملا ءايرجألاب نومسملا

 ففعتلاو ةنامألاو ةقثلا لهأو نيدلا يوذ نم اونوکی نأ يغبنيو

 . "عمطلا نع دعبلاو

 بيطلاوبأ ىضاقلا لاقو : مدلا يبأ نبا لاق : بجاحملا-؛

 دعق اذإ هسأر ىلع موقي ابجاح ذختي نأ هل بحتسي : يربطلا

 وه اذه  مدلا يبأ نبا تلق مهرخؤيو موصخلا مدقيل ءاضقلل

 . 2 ماوعلا داسف عم اذه اننامز يف ايس الو حيحصلا

 لثموهف مساقلا نع مهثيدح نم كلذ مهفيو : ةربخلا لهأ ه

 الدع الإ مساقلا نوكي نأ يغبني ال : يعفاشلا لاق « هريغل

 نوكي الو هنم نوكي ام لقأ باسح اب املاع انومأم ةداهشلا لوبقم

 )١( ص قباسلا عجرملا ۲۱۷ .

 ۳٣. ص ٤ ج (؟)

 . ٠٦٦ ص مدلا يبأ نبال ءاضقلا بدأ (۴)
 . 7١ ص قباسلا عجرملا (5)
 . ريجألا وأ لوسرلا وأ ليكولا وهو ىرج عمج : ءايرجألا (#)
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 . ٥ عمطلا هيلإ بسني ام الو ء عدخي ايبغ

 ةفرعم ىلع هل ةنواعم نیمجرتل ا يضاقلا ذختي نأ بدني : نومجرت ا ۔٦

 نأ بدني : باهولا حتف ىفف دوهشلا وأ اهلهج ىتلا نيعادتملا ةغل

 نم هتغل فرعي مل مالك فيرعت يف امهيلإ ةجاحلل نيمجرتم ذختي
 ایرورض رمألا كلذ راص نامزلا اذه يفو . دهاش وأ مصخ

 . ةرورضلا هيضتقت رمأ مهتلادعو نيمحرتملا ددعتو

 ميدق نم نوملسملا ءاهقفلا فرع دقو ء انرصع ةغلب نوماحملا

 حيضوت يف ءاضقلا نونيعي يهو « موصخ ا نع ءالكو نيماحملاف كلذ

 يف لصفلا وهو « مہنم بولطم وه ام قيقحت يف مهنودعاسيو رومألا
 ةبلاطم يف ليكوتلا زوجیو : كلذ يف همادق نبا لوقي « تاعزانملا

 «ابئاغ وأ لكوملا ناك ارضاح اهيف ةمكاحملاو اهتابثإو . قوقحلا

 ‹ فسويوبإو « ىليل يبأ نباو « كلام لاق هبو ء اضيرم وأ احيحص
 ةمكاح نم عن نأ مصخلل : ةفينح وبأ لاقو ء يعفاشلاو دمحمو

 هتمصاخمو . مكحلا سلجم هروضح نأل ارضاح لكوملا ناك اذإ ليكولا

 نيدلاك امصخ اضر ريغب هريغ ىلإ هلقن هل نكي ملف « هيلع همصخل قح
 . هيلع

 )١( ص ٦ج مالا 5١56 .

 ) )۲ج باهولا حتف ٤ ص ۳٥٣٣ .
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 ريغب ةباتتسالا هبحاصل ناكف « هيف ةباينلا زوجت قح هنأ : انلو

 هنألو ء هيلع يذلا لا ا عفدو « هضرمو هتبيغ لاحك « همصخ اضر
 اليقع لكو هنع هللا يضر ايلع نإف  مهنع هللا يضر ةباحصلا عامجا
 ىضق امو « يلف هل ىضق ام » : لاقو « هنع هللا ىضر ركب يبإ دنع

 نإ : لاقو « نايثع دنع رفعج نب للادبع لكوو « يلعف هيلع
 نأ هركأل ينإو ء اهرضحيل ناطيشلا نأو « هحق » ةموصخلل

 ترشتنا صصق هذهو ء كلاهملا : محقلا : دايز وبأ لاق . اهرضحأ
 ىلإ وعدت ةجاحلا نألو ء اهراكتإ لقني ملف ‹ ةرهشلا ةنظم اهنأل

 الو ‹ ةموصخلا نسحب الو ء هيلع ىعدي قح هل نوكي دق هنإف . كلذ

 يعفاشلا باحصألو رارقإلا يف ليكوتلا زوجيو هسفنب اهالوتي نأ بحب
 ۱ : ناھجو

 ليكوتلا زج ملف قحب رابخإ هنأل هيف ليكوتلا زوجي ال : امهدحأ
 . ةداهشلاك هيف

 هيف ليكوتلا زاجف ء لوقلاب ةمذلا يف قح تابثإ هنأ : انلو

 هتوبثب رابخا وه امناو . قح ا تبثت ال اهنإف ةداهشلا قرافو ء عيبلاك

 . (١)ہریغ ىلع
 يناكوشلا لوقي قح هلكوم نأ ملعي نأ ةموصخل اب ليكولل دب الو

 ليلد هيفو . “04 |یصخ نينئاخلل نكت الو » ىلاعت هللا لوق دنع

 ص ٢ ج عانقإلا« ۲۱۸۔۲۱۷ ص ٢ ج رابتخإلا . ٦٦ ص ۵ ج ةمادق نبإل ينغملا )١(

 . ۳۲۸ ص ٣ ج رببکلا حرشلا 11۸

 . ٠١١ / ءاسنلا (۲)
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 هنأ ملعي نأ دعب الإ دحأ نع مصاخب نأ دحأل زوجي ال هني ىلع

 ١. قحم - )١(

 : بئاغلا ىلع ءاضقلا

 اوركذو بئاغلا ىلع ءاضقلا ةلأسم اضيأ نيملسملا ءاهقفلا فرع

 يف زئاج وه : يمريجبلا ةيشاحو باهولا حتف يفف اهصخت اماكحأ اه

 هيلع ىعدملا ناكو « ةجح يعدملل ناك نإ ىلاعت هلل ةبوقع ريغ
 رمع نع حص هنأ : كلذ زاوج ىلع لدتسا دقو ء قحلاب ادحاج
 نم امل فلاح الو « بئاغلا ىلع ءاضقلا |مبنع هللا ىضر نامثعو

 سايقلاو اهلثم مكحلاف « هيلع ةنیبلا عامس ىلع مهقافتاو « ةباحصلا
 . (؟بئاغلا نم عفدلا نع زجعأ اأ عم ريغصو تيم ىلع

 نع ثدحتو انسح امالك مدلا يبأ نبا ةلأسملا هذه يف بتك دقو

 نع ثدحت امك بئاغلا هيلع ىعدملا نع « ركنملا و رخسلا بصن

 هبصن فانحألا طارتشاو ريدملا بصنو ء اهيف هيلع مكحي يتلا تالاحلا

 . "”بئاغلا ىلع مكحي ىتح

 : هيف نعطلاو مكحلا ضقن

 ضقنلاو ماكحألا يف نعطلا ةلأسم اضيأ نيملسملا ءاهقف فرع

 نبا هلوقي ام كلذ نمو « ابابسأ اوببسو اماكحأ كلذل اوبترو ام

 . ۳٦٣ ص غج(؟)

 . ۲٥۹ - 555 ص ةاضقلا بدأ )۳)
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 ةعبرأ يف رقتسي ال مکاح ا مكح نأ ىلع ءاملعلا صن دقو : نوحرف

 وأ دعاوقلا وأ عامجإلا فالخ ىلع عقو اذإ كلذو ضقنيو عضاوم

 . 9'2سايقلا وأ يلجلا صنلا

 مكاحلا مكح نإ ءاملعلا لوق ىنعم يف یفارقلا لاق : لوقيو

 اهل نكي مل اذإ دارملاف : صنلا وأ سايقلا وأ دعاوقلا فلاخ اذإ ضقني

 اذإ مكحلا ضقني الف ضراعم اهل ناك اذإ امأ ء اهيلع حجار ضراعم

 . 29اعامجا حجارلا اهضراعم قفو ناك

 يف رظني نأ ىضاقلل زوجي ال : كلم لادبع لاق : اضيأ لوقيو

 دق يضاقلا باتك اذه لاقف مئاق هدنع ماق نإف ليق « هريغ ةيضقأ

 مكح هنأ هل نیبت نإف ء هيف رظني نأ ىرأ : لاق « نيبروجب هيف مکح

 ء ینارصن ةداهشب يضقي نأ لثم ارسفم ءاضقلا يف هدجوو « نيبروجب

 نأ ىرأف ةلاخلا وأ ةمعلل.ثاريملاب وأ ء ةعفشلاب راجلل ىضقي وأ
 . - حسفي (۳) ے

 نم ءیشب اهتحت جردني نأ نكمي اروصو لئاسم انؤاهقف ركذو

 لخدامو ‹ضقنلاو نعطلاو فانئتسالا نم نآلا يرجي ام عسوتلا

 ءاضقلا نم فدهلا وه ذإ لدعلا ققحت ةيميظنت لئاسو نم كلذ لک

 ۔ 7* ص ١ ج نوحرف نيل ماكحلا ةرصبت )١(

 . ۷۰ ص قباسلا عجرملا ٢)
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 : ميكحتلا

 اهضعبو ء هلئاسم يف اوملكتو ميكحتلا نيملسملا ءاهقفلا فرع

 ةيعورشم يف لصألاو « قافتا لحم سيل رخآلا اهضعبو قافتا لحم

 نم |مکحو هلهأ نم |مکح اوشعباف # : ىلاعت هللا لوق < ميكحتلا

 . وڳ مہٹیب هللا قفوي احالصا اديري نأ اهلهأ

 ينب يف هنع هللا يضر ذاعم نب دعس ةي هللا لوسر مكح دقو

 . همكحب یضرو ةظيرق

 نوكي نأب يضاقلا ةفص هل نوكت نأ مكحملا يف ءاهقفلا طرتشاو

 « ميكحتلا تقو ةيلهألا ققحتت نأو ةأرما وأ ناك الجر ةداهشلل الهأ

 ءاملعلا نيب فالخ ىلع ۔ صاصقلاو دودحلا ريغ هيفموكحملان وكي نأو

 . ° رارقاللاو لوکنلاب يضقيو ةنيبلا عمسی نأ مكحمللو 2 مكحلا

 : ءاضقلا ىف تافلؤم

 هبشأ ابتك ادرفنم ءاضقلا يف اوبتك نم ةاضقلا نم ءاج دقف « ةراشإلا

 )١( مو / ءاسنلا ةروس 8

 )٢( ص مالسإلا يف ءاضقلا ٠۳۳-۱۳۲ فرصتب .
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 ٴرملسملا ءاهقف نأ ىلع لدي امم رضاحلا رصعلا یف تاعفارملا بتحب

 . بناجلا اذه يف رصعلا ةاضقو ءاهقف نم قبسأ اوناك مهتاضقو

 : لاثملا ليبس ىلع كلذ نم

 : فانحألا بهذم : الوأ

 ءالع خيشلل ماكحألا نم نيمصخلا نیب ددرتی اهيف ماكحلا نيعم ١

 قوتملا سدقلا يضاق يسلبارطلا ليلخ نبا نع نسحلا يبأ نيدلا

 ۱ .ھ ۸٤ ةنس

 دمحم نيميلا يبأ نب ديلولا يبأل ماكحألا ةفرعم يف ماكحلا ناسل  ؟

 . ه ۸۸۲ ةنس یئوتملا یبلح ا ةنحشلا نباب فورعملا

 دمحأ نب دمحم نب يلع مساقلا يبأل ةاجنلا قيرطو « ةاضقلا ةضور - ١

 . ه ([۹۹ ةنس یفوتم ا ينانمسلا يبحرلا

 : ةيكلالا بهذم : ايناث

 ناهرب ىضاقلل ماكحألا جهانمو ةيضقألا لوصأ يف ماكحلا ةرصبت - ١

 . ه ۷۹۹ ةنس يفوتملا

 . يكلاملا نوملس نبال  ماكحلل مظنلا دقعلا - ۲

 : ةيعفاشلا بهذم : ائلاث

 ةنس ينوتملا يدرواملا بيبح نب يلع نسحلا يبأل يضاقلا بدأ - ١

 .اه 0

- ۷ - 



 يضاقل تاموکح او ةيضقألا یف تاموظنملا رودلا وهو ةاضقلا بدأ _

 فورعملا هللادبع نب ميهاربإ قاحسا يبأ نيدلا باھش ةاضقلا

 . ه 51417 ةنس يفوتملا يعفاشلا يومحلا مدلا يبأ نباب

 : ةلباخ ا بهذم : اعبار

 . ھ ۷٥۱ ةنس

 : ةثيدح بتك : اسماخ

 ١ - يتأي ام تانيبلاو ءاضقلا يف تبتك يتلا ةئيدحلا بتکلا نم :
 ١ يفوتملا ميه اريإ دمحأ خيشلل ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ءاضقلا قرط

 م 19156 ةنس .

 - روكدم مالس دمحم روتكدلل مالسإلا يف ءاضقلا .
  - ۳ةدابع سينأ دمحم روتكدلا ذاتسألل ةنسلاو باتكلا يف ءاضقلا .

 ٤ - يرصحلا دمحأ روتكدلا ذاتسألل تابثإلا ةلدأ  ءاضقلا ملع .

 ٥ - ةنراقم ةيهقف ةسارد یمالسإلا ىئانجلا هقفلا يف تابثإلا ةيرظن
 یسہب يحتف دمحأ ذاتسألل .٠ ۱

 - ةثيدحلاو ةفلتخملا بهاذملا یف بتكلا نم كلذ ريغو ۱

 يذلا هباتك يف اہنم اددع ىليحزلا ىفطصم روتكدلا رکذ دقو

 نم تاحفصلا يف « مدلا يأ نبإل ءاضقلا بدأ باتک » هيف ققح
 . 1۷۹ ىلإ ۲

 ۔۲۸-



 تضرعت ةيعرشلا ةيسايسلاو ةينيدلا تايالولا يف بتک فلأ دقو

 : اهتم ةبسحلاو ملاظملا ةيالوو ءاضقلل

 . يدروام ا مامإلل ةيناطلسلا ماكحألا ١

 . يلعي يبأ مامإلل ةيناطلسلا ماكحألا ۲

 . ةيميت نبا مامإلل ةيعرلاو يعارلا حالصإ یف ةيعرشلا ةسايسلا - ۳

 ةيروتسدلا نوئشلا يف ةيمالسإلا ةلودلا ماظن وأ ةيعرشلا ةسايسلا - ٤

 . فالخ باهولادبع خيشلل ةيلاملاو ةيجراخلاو

 , ثحبلا رايتخإ ببس

 .ريخلا نع دعبأو رشلا ىلإ برقأ نامزلا اذه يف سانلا ناك ام

 ء هنولطبي قحلا ىلع سانلا لياحتو تاموصخلاو تاعزانملا ترثكو

 ةفلتخم بيلاسأو ىتش اقرط كلذل اوذختاو هنورصني لطابلا ىلعو

 يمالسإلا عيرشتلا نع تاعيرشتلا نم ريثك دعب كلذ ىلع مهدعاس

 عزاولا فعض ببسب رشتناو مع يذلا قلخلا اسف مهرصانو

 ناك امل هنأ ريغ يتساردل ( ةنيبلاو يضاقلا ١ عوضوم ترتخا « ینیدلا

 وه موقيو ء هيلوي نم هنع ضوفي وأ يضاقلا يلوي يذلا وه مامإلا
 كلذل يضاقلاو مامإلا نيب عماج ىنعم كانه ناك انايحأ ءاضقلاب

 يضاقلاب قلعتي ام ضعبو ةمامإلا نع الصف كلذ ىلإ مضأ نأ تببحأ

 . لوصف ةثالث ىلإ ثحبلا تمسق دقو ءاضقلاو

 ةاضقلا نييعتو هئافلخ مث هبصن بوجوو مامإلا يف : لوألا

 نيب ةنراقم دّقعو « بهذملاو اياضقلاو ناكملاو نامزلاب مهصيصختو

 مظعألا مساقلا وه ءاضقلا نأ رابتعاب ةبسحلاو ءاضقلاو ملاظملا ةيالو

- ۲۹ - 



 8 ءاضقلا يف باطخلا نب رمع ةلاسر تسرد مث ۰ تاطلسلا هذه نيب

 هطورشو يضاقلا مكحو هنم ضرغلاو ءاضقلا فيرعتل : يناثلا

 . ةبحتسملا هتافصو ةبجاولا

 حيجرتلاو اهعاونأو يضاقلل اهموزلو اهفيرعت ةنيبلل : ثلاثلا

 . عون لك نيب

 . هيلإ تلصوت ام ةصالخ اهيف تنود ةمتاخب تمتخ مث

 ةساردلا تناك لب هنيعب بهذم ىلع ةساردلا كلت يف رصتقأ لو

 هناتسبو « عساولا يمالسإلا هقفلا باتك اهنأ ىلع اعيمج مهلاوقأ ىلإ

 3 ةايحلا فورظ ريغتو رصعلا بساني ام هراهزأ نم تفطقف . رضانلا

 يذلا لدعلا هب ديرأو ء هللا هجو هب دصق امنِإ ماكحأ نم هيفام لك ذإ

 . ضرألاو تاومسلا هيلع تماق

 قيفوتلا يلو هللاو



 ےک

 جیل یی رج
 ین وز نی ےک

 ۱۷۷۷۷۸۷۰۷۷ اح تک5۱۸۷ تا تأت

 لوألا لصفلا

 نينمؤملا ريمأ  مامإلا  ةفيلخلا : لوألا ثحبملا
 ةفيلخلا رايتخا قرط : يناثلا ثحبلا

 ءاضقلا ديلقت : ثلاثلا ثحبملا

 رمع ةلاسر لوح : عبارلا ثحبملا

- "١ - 
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 لوألا ثحلبمملا

 نينمؤملا ريمأ  مامإلا  ةفيلخلا

 : ةفيلخلا

 . ءارفلا دشنأو ثنؤي

 لكلا تاذ ةفيلخ تنأو

 ءالا هيفو « ركذم ىلع الإ عقي ال هنأ لجأ نم ءافلخ اضيأ اولاقو

 .٠ (١)ءافرظو فيرظك ءاما طاقسإ ىلع ہوعمجف

 : مامإلا

 هريغ وأ سيئر نم هب متئأ ام مامإلاو : طيحملا سوماقلا يف ءاج

 . ۳۱۸ ص (۱)

- ۳ - 



 ميقو ء قيرطلاو ینبیف ءانبلا ىلع دمي طيخلاو ذاش ةمئأو ةميأو « رسکم

 . 20. . . ةفيلخلاو ةي يبنلاو نآرقلاو هل حلصملا رمألا

 ردصم يه» : ةمامألا باب يف نيدباع نبا هيقفلا لوقيو

 اهيف وأ طقف هتالص يف هنوعبتي امامإ مهل راص سانلا مأ نالف . . كلوق

 ةمامإلا وذ يناثلاو ىرغصلا ةمامإلا وذ لوألاو ء هيهاونو « هرماوأ يفو

 . 29( یرکلا

۶۶ 

 : ريما

 ىلو اذإ هتلثم انیلع رمأ ردصمو . . . » طيحملا سوماقلا ىف ءاج

 . . كلملا مظعمك رمؤملاو . . . كلما ريمألاو . . ةرمألا مسإلاو
 يناعملا نم ذخؤی يذلاو . 20( ءالعلاو ءاسؤرلا رمألا ولوأو طلسلاو

 رومأ ىلوتي يذلا كلملاو سيئرلا وه ريمألاو مامإلاو ةفيلخلا نأ ةيوغللا

 اذه ىلعو مھاہنیو مهرمأيو مهيلع ريشيو مهاعري مهعيمج سانلا
 . هب موسوم ا هب موقي دحاو يلمع لولدم امل ثالثلا تاملکلاف

 : يعرشلا ىنعملا

 ىلع ماع فرصت قاقحتسا » ىربكلاف : راتخملا ردلا يف ءاج

 يف ةماع ةساير اهنأب » : دصاقملا نع نيدباع نبا لقنيو 0*2 مانألا

 . ٤ج ۷۸ص )١(

 . ٥٤۷ ص ١ ج نیدباع نبال راتخملا ردلا ىلع راتحملا در (۴)
 )٢( ص ۱ ج ۳۷۸ .

 )٤( ج ١ ص ٥٤۸ .

 -۔۳٤٣۔



 يف ةوبنلا نکل ء ةوبنلا جرختل - يب يبنلا نع ةفالخ ايندلاو نيدلا

  يبنلا فيرعت نم ملعي امك عرشب ةثعب اهنأل ةلخاد ريغ ةقيقحلا
 يف ةلخاد يهف ةوبنلا ىلع ةبترتم ةمامأ ماعلا فرصتلا يبنلا قاقحتساو

 لشم مومعلا ديقي جرخو « ةوبنلا ينعأ هيلع تبترت ام نود فيرعتلا
 . 20 ةرامإلاو ءاضقلا

 يف ةوبنلا ةفالخ ةعوضوم ةمامإلا » : ىعفاشلا يدرواملا لوقيو

 ةفيلخ مامإلا : قبس امم ذوخأملاو « ايندلا ةسايسو نيدلا ةسارح
 قحتسي كلذب وهو هتمأل ايندلا رومأ ةسايسو هنيد ةسارح يف يبنلا

 وهف مهيلع هتيالو مكحب عرشلا ىضتقمب هتمأ ىلع ماعلا فرصتلا

 . مهسيئر

 . نينمؤملا ريمأو ء ةفيلخو « هللا لوسر ةفيلخ مامإلا ىمسيو

 لوسر ةفيلخو « ةفيلخ مامإلا ةيمست زوجیو : ینیبرشلا بیطخ ا لاق

 هب یمس نم لوأو اقساف ناك نإو يوغبلا لاق ء نينمؤملا ريمأو ال هللا

 هللا ةفيلخب هتيمست زوجي الو ء هنع ىلاعت هللا یضر باطخلا نب رمع

 لاق ¿ كلذ نع هزنم ىلاعت هللاو تومي نم فلختسی امنإ هنأل ىلاعت
 هللا ةفیلخ دحأ ىمسي الو ۔ يوونلا دصقي  ملسم حرش يف فنصملا

 ركب يبأل لاق الجر نأ ةيكلم نبا نعو مالسلا |مھیلع دوادو مدآ دعب

 انأو الل دمحم ةفيلخ انأ : لاقف . هللا ةفيلخ اي : هنع ىلاعت هللا ىضر

 : © كلذب ضار

 . ۸4٤۹ص ١ج )١(

 . ٥ ص هماكحأ (؟)

 . ۱۳۲ ص ٤ ج جاتحملا ىنغم )٣(



 دقع نمل ىمسي نأ زوجيو : هماكحأ يف ىلبنحلا لعی وبأ لوقيو

 « هتمأ يف هللا لوسر فلخ هنأل ةا هللا لوسر ةفیلخ ىمسيو رمألا هل
 يف قوقحب همايقل زوجي ليق دقف ؟ ىلاعت هللا ةفیلخ لاقي نأ زوجي لهو
 عفرو ضرألا فئالخ مكلعج يذلا وه # : ىلاعت هلوقلو « هقلخ

 فلختسي امنإ هنأل زوجي ال ليقو . 4 تاجرد ضعب قوف مكضعب

 يبأل ليقو . تومي الو بيغي ال ىلاعت هللاو « تومي نم وأ بيغي نم

 لوسر ةفيلخ ينكلو هللا ةفيلخ تسل لاقف « هللا ةفيلخ اي : ركب

 : هارأ يذلاو 2"( ال هللا

 امأف < مالسلا امهيلع دوادو مدآل ةبسنلاب ملسم ريغ يوونلا لوق ۔١

 ‹ ضرألا يف هتيرذ نم فولخ هنأ ىلع ىنعملا لمح نكميف مدآ

 ينب ءايبنأ نم هقبس نم فلخ هنأ ىلع لومحمف دوادل ةبسنلابو
 مهسوست ليئارسإ ونب تناك : يي يبنلا لوق ىنعم ىلع ليئارسا
 . "يبن هفلخ يبن كله املك ءايبنألا

 لوألا امأ . نيملسملا ةفيلخ لاقي وأ لپ هللا لوسر ةفيلخ لاقي نأ - ۲

 . اهتسايسو هتمأ ةيامحو هعرش ةسارح یف يبنلا ماقم موقي هنألف

 ةسایسو مهنيد ةسارحب نوبلاطم اعيمج نيملسملا نألف يناثلا امأو

 نوكيف لمعلا اذهم موقي مهنع بئان ةفيلخلاو هميلاعت قفو مهايند

 نيملسملا مامإو نيملسملا ةفیلخ لاقيف ىلوألا وه اذهو مهنع ةفيلخ

 وه هب موقي ام رابتعاب هيلع مسألا اذه قالطإو نينمؤملا ريمأو
 يف ةفيلخ كانلعج انإ دواد اي # : ىلاعت هللا لوق نم ردابملا

 )١( ماعنألا / ٥٦١ .

 . ۲۷ ص ةیناطلسلا ماكحألا ۔ یلعی وبأ (۲)

 . 57 ص ٣۳ ج لوصألل عماح ا جاتلا )۳

 -۳٣۔



 نع كلضيف یوٰضا عستت الو قح اب سانلا نيب مکحاف ضرألا
 اوسن امب ميلأ باذع مهل هللا ليبس نع نولضي نيذلا نإ هللا ليبس
 . 4 باسحلا موي

 : مامإلا بصن مكح

 ملكت دقو يفيلكتلا همكح نايب مامإلا بصن مكحب دوصقملا

 هجو نايب عم مكحلا جتنتسا مث هيف ءاملعلا لاوقأ لقناو ةمئألا هيف

 : هيلإ اوبهذ ايف قح ا

 نم مه دبال نوملسملاو ) : ةيسفنلا دئاقعلا نع نيدباع نبا لقني - ١

 « مهروغث دسو « مهدودح ةماقإو مهماكحأ ذيفنتب موقي مامإ

 ؛ ةصصلتملاو ةبلغتملا رهقو « مهتاقدص ذخاو ء مهشويج زيهجتو

 تاداهشلا لوبقو ء دايعألاو عمجلا ةماقإو . قيرطلا عاطقو

 ءايلوأ ال نيذلا رئاغصلاو راغصلا جيوزتو « قوقحلا ىلع ةمئاقلا

 . 9 ( مئانغلا ةمسقو « مهل

 بجاو ةمألا يف اهب موقي نمل اهدقعو : هماكحأ يف يدرواملا لاقو - ۲

 له . اهيوجو یف فلتخاو ء مصألا مہنع ذش نأو عامجإلاب

 يف امل لقعلاب تبجو ةفئاط تلاقف ؟ عرشلاب وأ لقعلاب تبجو
 _ لصفیو « ملاظتلا نم مهعنمي ميعزل ميلستلا نم ءالقعلا عابط

 نيلمهم ىضوف اوناكل ةالولا الولو « مصاختلاو عزانتلا يف مهنيب

 )١( ةيآ ص ةروس ۲٦ .

 ) )۲ج راتخملا ردلا ىلع راتحملا در ١ ص ٤۸° 8
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 نم یلھاج رعاش وهو يدوألا هوفألا لاق دقو 5 نيعاضم اجممو

 : طيسبلا
0 

 محل ةارسال ىضوف سانلا حلصيال
 اوداس مهلاهج اذإ ةارس الو

 موقي مامإلا نال « لقعلا نود عرشلاب تبجو لب ىرخأ ةفئاط تلاقو

 نكي ملف ء اهب دبعتلا داريالأ لقعلا يف ازوج ناك دق ةيعرش رومأب

 فصانتلا يف لقعلا ىضتقمب ذخأيو ء عطاقتلاو ملاظتلا نع ءالقعلا

 ضيوفتب عرشلا ءاج نكلو « هريغ لقعب ال هلقعب ربدتيف ء لصاوتلاو

 اونمآ نيذلا اهيأ اي # : لجو زع هللا لاق ء نيدلا يف هيلإ رومألا

 انيلع ضرفف 204 مكنم رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ

 نب ماشه یورو ء انيلع نورمأتملا ةمئألا مهو انيف رمألا يلوي ةعاط

 مكيليس » : لاق لک هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع حلاص يبأ نع ةورع

 اوعمساف 2 هروجفب رجافلا مكيليو 3 ہربرلا مكيليف ةالو يدعب

 اوءاسأ نإو < مهو مكلف اونسحأ نإف . قحلا قفاو ام لك یف اوعيطأو

 ۰ يدروأملا مالك ھ .۷ مهيلعو مكلف

 نأل عرشلاب بجاو مامإلا بصن نأ : يلازغلا مامإلا ىريو - ۳

 مامالا بصن بوجو ىلع لدتساو عرشلا نم ذخؤی بوجولا

 ہم ض4(



 3 مالسلاو ةالصلا هيلع عرشلا حلاصل دوصقم نيدلا رمأ ماظن

 ةیئانلا ةمدقملاو . اهيف عازن ال ةيعطق ليلدلا نم ىلوألا ةمدقملاو

 : يتآلا ناهربلاب اهيلع لدتسا

 ال ایندلا ماظنو ء ايندلا ماظنب الإ لصحب ال نيدلا رمأ ماظن ٭

 نيدلا ماظن نأب ناهربلا اذه نم ىلوألا ةمدقملا يف لدتسا دقو

 ءاقبو < ندبلا ةحصب الإ ةدابعلا لصح الو  ةدابعلاو ةفرعملاب

 تاوقألاو نكسملاو ةوسكلا نم تاجاحلا ردق ةمالسو ء ةايحلا

 هحور ىلع ناسنإلا نمأي سيلو . تافآلا رئاس نم نمألاو

 الف اهضعب يف لب لاوحألا عيمج يف هلامو هتوقو هنکسمو « هندبو

 ناسنإلا لغش اذإو ء ةيرورضلا تامھم ا قيقحتب الإ نيدلا مظتني

 . ةرخآلا ةداعس ىلإ هاتليسو امهو ء ةدابعلاو

 اصحي ال ايندلا ماظن نأ يهو ناهربلا اذه نم ةيناثلا ةمدقملا امأو

 ناطلسلاو نيدلا : ليق كلذلو دهاشم رمأ وهف عاطم مامإب الإ

 هل سأ الامو 2 سراح ناطلسلاو سأ نيدلا : لیقو ‹ نامؤت

 يلازغلا مالک ه.أ . عاضمف هل سراح ال امو < مودهمف

 . “)راصتخاب

  )1١۔_ ۱۹۷ ص داقتعإلا يف داصتقإلا ۹۹ .

 ۔۳۹۔-



 مامإلا بصن مكح يف اوفلتخا سانلا نأ : يزارلا مامإلا ركذيو ٤

 امأ . هبوجو مدعب لاق يناثلاو . هبوجوب لاق قيرف : نيقيرف ىلإ

 . اضيأ نيقيرف ىلإ اومسقنا دقف مامإلا بصن بوجوب اولاق نيذلا

 هللا ىلع هبوجوب لاق يناثلاو . دابعلا ىلع هبوجوب لاق لوألا

 : نيقيرف ىلإ اومشقتا دابعلا ىلع هبوجوب اولاق نيذلاو . ىلاعت
 رثكأو ةنسلا لهأ مهو عمسلاب لب لقعلاب بجي ال لاق قيرف

 وبأو ظحاحلا مہنم لقعلاب بجي لب لاق ناث قيرفو ةيديزلاو ةلزتعملا

 يرصبلا نيسحلا
 اومسقناو ةعيشلا ىلاعت هللا ىلع مامإلا بصن بوجوب اولاق نيذلاو
 ةفرعم انملعيل مامإلا بصن هللا ىلع بجي لاق لوألا : نیقیرف ىلإ

 : ةيرشع انثإلا مهو يناشلاو . بلاطملا رئاس ةفرعم ء یلاعت هللا
 تابجاولا لعف يف انل افطل نوكيل مامإلا بصن هللا ىلع بجي اولاق

 . اه انیبمو ةعيرشلل اظفاح اضيأ نوکیلو ةيميلعتلا

 ثالشف مامإلا بصن بوجو مدعب اولاق نيذلا قيرفلا امأو
 . طقف ةمالسلا تقو مامإلا بصن بجي تلاق ىلوألا : فئاوط

 ةثلاثلاو . بارطضالاو برح ا تقو هبصن بجي تلاقق : ةيناثلا
 . 29تقو يأ يف بجمال تلاق

 7 يناقللا ميهاربإ ( ديحوتلا ةرهوج بحاص لاق -

 لدع مامإل بصن بجاوو

 لقعلامكحب الملعاف عرشلاب

 . فرصتب ۱۳۲-٠۳۳ ص نیدلا لوصأ )١(
 . ۱٤١١٤١ ۔۱۳۹ ص ٢ ج يرهوجلا (۲)

 ۔ ٤



 نيدلايفدقتعيانكر سيلف

 نيبملا هرمأ نع رذت الف
 هدهع نذبناف رفكب الأ

 هلحو هاذ انيفكي  هللاف

 هفرص حابي ال اذه ريغب

 هفصو ليزأ نإ لزعي سيلو

 يف دقتعي انكر سيلف » : ةرهوجلا لوق ىلع يروجيبلا قلعيو

 اهيلع عمجملا نيدلا دعاوق يف انكر مامإلا بصن سيلف يأ « نيدلا

 « ةاكزلاو « نيتداهشلاك اهركنم رفكي ثيحب رئاوشلاب ةمولعملا
 نيدلا نم امولعم سيل هنأل جحلاو « ناضمر موصو « ةالصلاو

 . 2" ”هركنم رفکی الف ةرورضلاب

 نم رفكلا اذه ريغب يأ « هفرص حابي ال اذه ريغب » : هلوقو

 . "ارهج الو ارس ال ةمامإلا نع هعلخ زوجي ال يصاعملا عیمج

 , قبس ام ةصالخو

 ‹ عورفلا نم يه لب ةيمالسإلا دئاقعلا نم تسيل ةفالخلا ةلأسم - ١

 هبر نم هيلإ لزنأ ام لوسرلا نمآ # : ىلاعت لاق ةفورعم دئاقعلاف

 ناميإلا اذكو 224 هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمآ لك نونمؤملاو

 . ١1١ ص ٢ ج يروجيبلا ةيشاح'(١)

 . ۱١١ ص ٢ ج يروجيبلا ةيشاح (؟)

 . ۲۸۵ / ةرقبلا ةروس (۳)

 - ا -



 ديدحتلاب اہنم سيلو باسح او رانلاو ةنح او هيف امو رخآلا مويلاب
 . مامإلا بصن

 نيدلا نم فرعت ملاهنأ الإ عورفلا لئاسم نم اهنوك قوف - ١

 ةماعلا هب ملعلا يف كرتشي ام هيلع عمجملا رمألاب تسيلو ةرورضلاب

 . اهركنم رفكي الف ةصاخلاو

 مهضعب ىأر دقل لب همدعو اموجو يف نيملسملا نيب راج فالخ ا ۳

 لوقلاو « جراوخلاو ةلزتعملا ضعب لوق وهو لضفأ اھکرت نأ

 ادعبو نيدلل اعايض اهيف نأل دودرم لاح نود لاح يف اهبوجوب

 ناكم ردانلل لاعأو ةلوقعملا هتلدأ ىلع جورخ اضيأ هيفو « هنع

 . ردانلا نود بلاغلاب لمعي نأ باوصلا وه سكعلاو بلاغلا

 اذهو لوقعم ريغو لوبقم ريغ رمأ ىلاعت هللا ىلع اهبوجوب لوقلا - ٤
 نامثعو ركب يبأ ةمامإل رارقإ مدع مهرثكأ دنع وهو ةعيشلا لوق
 بجاو ريغ هنأب يلازغلا مامإلا مهيلع در دقو مهنع هللا يضر

 ركب يبأ ةمامإ تماق دقو ء صني ملو نيعي مل يب يبنلا نأ ليلدب

 ائیش ةباحصلا متكي ملو « يلعل يصوي مو ةعيبلاب ناثعو رمعو
 ىلع ةباحصلا عمجأف ركب يأل ىصوأ هنأ لاق نم ىلع نودري اذامبو

 عطقو « مكريدقت نم برقأ وهو « هتعيابمو . صنلا ةقفاوم
 . راصتخاب ه .| “'ةعيبلاب متي امنإ رذتعم سيل فالخلا

 صنلا : ےصخلم اب ةيمامإلا ىوعد ىلع يزارلا در دق اضيأو

 فلاخملا اهفرعيو ادج اهراهتشا بجي ةميظع ةعقاو ةفالخلا ىلع

 ٠ )١( صداصتقالا ۲٠۲ .
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 هنأ انملع نيثدحملاو ءاهقفلا ىلإ صنلاب ملعلا لصی مل ثيحو قفاوملاو
 . ۲'!بذک

 لوألاو الوأ رتاوتلا لهأ ىلإ لصو دق نوكي نأ امأ صنلاو

 نإف رتاوتلا لهأ ىلإ هلوصو مدع امأ مهيلإ لصي مل نوكيف لطاب

 . يع يبنلا نومظعي مهو « ةرثك نيقابلاو ةلق ةمامإلل نيبلاطلا
 . 29باذعلا بجوت هتفلاخم نأ نوملعيو

 ريخ نأل  ديعب وهو  داحآلا ىلإ لصو دق ربخلا ناک اذإو

 كلذ نإو تايلمعلا يف ةجح سيل ةعيشلا دنع يأ مهدنع دحاولا

 « ةريخلا نالطب تبثف كلذ نع نوديعب مهو يَ لوسرلل ةنايخ نوكي

 دق ةعيشلا نم ضفاورلاو يدناورلا نبا وه ربخلا عضاو نأ ةقیقحلاو

 . 27هراهشإ يف اوعس

 هللا لع باجیإالا نإ : ءالؤه ىلع دري هنأ كلذ ىلإ فاضيو

 ىلاعت هللاو ٠ كلذ نع هزنم هللاو انلثم فلكم ىلإ هتلاحإل لاحم ىلاعت

 قحلي بجاولا لعفو ؟ هسفن دبعت لهف . تابجاولا ةيدأتب اندبعت دق

 ىوعد كلذك ؟ باثي لهف . باقع هكرتو . باوث هلعفب فلكملا

 سانلا هبصني يذلا عاطملا مامإلاب ققحتي كلذ نأل ةلطاب فطللا

 ةقشم كلذ يف ناكل لوسرلا نیع ول كلذك . هللا باتكب مهذخأيو

 : ىلاعت لاق « ةحورطم ةقشملاو , فصولاب نييعتلا ةصاخو عزانتلا

 )١( ص نيدلا لوصأ ۱۳۷ .

 ص نيدلا لوصأ (؟) ۱۳۷ .

 ) )۳۔۱۳۸ ص نيدلا لوصأ ۱۳۹ .
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 عوفرم جرح او 4 رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديري #
 . 4 جرح نم نیدلا يف مكيلع لعج امو

 يذلا عامجإلا وه دابعلا ىلع مامإلا بصن بوجو ىلع ليلدلا ۵

 نوملسملا عمجأ دقف يلازغلا مامإلا نع ركذ يذلا ناهربلا هليلد

 ابجاو مامإلا بصن يف اوأرو نامثعو رمعو ركب يبأ ةمامإ ىلع

 سابعلاو يلع مامإلا رخأتب رابتعا الو . اوبقوع هوكرت نأ ايعرش

 2 هب دتعي ال هلازعنإ يف ةدابع نب دعس ذوذشو 3 هنفدو ا ىبنلا

 عيضيو مالسإلا ةمأ عيضت ال ىتح مهوق نالطب نم حضتا امدعب
 . هيلع هللا نيدت يذلا اهنيد

 ناسنإلا هنئنو اهدوروو هيهاونو عرشلا رماوأ فشك وه لقعلل نكمي

 . كلذ نم رثكأ

 )١( ةرقبلا ةروس / ١86 .

 ) )۲جحلا ةروس / ۷۸ .

= 



 تقرس ےس

 ئیں ند ےس ی
 یی ورا دن ےہ

 : نيدلب ىف نیمامإل ةمامإلا دقع

 دقع زوجي لهف اهراطقأ تددعتو ةمألا ضرأ تعستا اذإ

 هنأل |مھتمامإ دقعنت مل نيدلب يف نيمامإل ةمامإلا تدقع اذإو : هماكحأ

 موق ذش نإو دحاو تقو يف نامامإ ةمألل نوكي نأ زوجي ال

 (٩ هوزوجف

 يف ةمامإلا دقع زوجي الو : اضيأ هماكحأ يف ىلعي وبأ لوقيو

 . (599ةدحاو ةلاح يف نيدلب

 ةعيابم زاوج : ةيديزلا بهذم نع ةرهز وبأ خش لقنیو

 ىلوأ نم ارح ناك رايتخالا مادامو ءاهوركذ يللا فاصوألاب ايلحتم

 كلذ نأل دحاو ميلقإ يف نيمامإ مايق زوجي ال هنأ مهفي اذه نمو

 نيتفيلخل عيوب اذإ : لک يبنلا لوقي ثيدح كلذو داس رثألا

 )١( ص / ۹۷.

 )٦( ص ١ .

 . 00-55 صةيمالسإلا بهاذملا (۴)

 . ۹۳ ص ةيماركلاو ةيديزلا ضعب كلذب لئاقلا نأ راخزلا رحبلا ةمدقم يف (*)
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 . ۲”( ضم رخآلا اولتقاف

 هتعقر عاستاو « مالسإلا راشتنا دعب امأو : ةیدنلا ةضورلا یو

 مامإ ىلإ ةيالولا راطقأ وأ رطق لك يف راص دق هنأ مولعمف هفارطأ دعابتو
 مهضعبل ذفني الو « كلذك راطقألا وأ رخآلا رطقلا ينو « ناطلس وأ

 سأب الف هتمامإ ىلإ تعجر يتلا هراطقأ وأ هرطق ريغ يف یھت الو رمأ

 ةعيبلا دعب مہنم دحاو لكل ةعاطلا بجتو . نيطالسلاو ةمئألا ددعتب

 بحاص كلذكو « هيهاونو هرماوأ هيف ذفنت يذلا رطقلا لهأ ىلع

 هتيالو هيف تتبث دق يذلا رطقلا يف هعزاني نم ماق اذإف < رخآلا رطقلا

 لهأ ىلع بجي الو « بتی مل اذإ لقي نأ هيف مكحلا ناك هلهأ هعيابو

 هنإف « راطقألا دعابتل « هتيالو تحت لوخدلا الو هتعاط رخآلا رطقلا

 ماق نم يردي الو ء اهناطلس وأ اهمامإ ريخ اہنم دعابت ام ىلإ غلبي ال
 ء قاطي ال اب فيلكت هذه لاحلاو ةعاطلاب فيلكتلاف « تام وأ مهيف

 لهأ نإف . دالبلاو دابعلا لاوحأ ىلع عالطإ هل نم لكل مولعم اذهو
 نأ نع الضف برغملا ضرأ يف ةيالولا هل نمب نوردي ال دنهلاو نيصلا

 ؛ بسانملا نم هنإف اذه فرعاف سكعلا اذكهو ء هتعاط نم اونكمت

 اذكهو ء نميلا يف ةيالولا هل نمب نوردي ال رہنلا ءارو ام لهأ اذكهو

 لدت امل قباطملاو « ةيعرشلا دعاوقلل بسانملا وه نإف فرعاف سكعلا

 تناك ام نيب قرفلا نإف هتفلاخ يف لاقي ام كنع عدو . . ةلدألا هيلع

 نم حضوأ نآلا هيلع امو مالسإلا لوأ يف ةيمالسإلا ةيالولا هيلع

 بطاخ نأ قحتسي ال تهابم وهف اذه ركتأ نمو « راہنلا سمش

 . ؟0ناعتسملا هللاو . . . اهلقعي ال هنأل ةجحلاب

 ۔ ٣٤ ص ٣ج لوصألل عماجلا جاتلا )١)

 . ۳٦۲ ص ۲ ج ()

 - عك



 : ةقباسلا لوقنلا نم ذخؤی

 راطقأ نم رطق يأ یف دحاو تقو یف نيمامإل ةمامإلا دقع زوجي ال- ١

 ةمامإلا دقع زوجي لهف اهفارطأ دعابت ىلعو ةمألا ةعقر عاستإ ىلع ۲

 موق اهعنم ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا نيدلب يف نيمامإل

 رایہنإ نم ةيمالسإلا ةمألا باصأ امل ارظنو . نورخآ اهزاجأو

 اهيلع بناجألا ناودعو  مامإلا ةدحوو اهتدصحو ءانثأ يلخاد

 رقن ال انک نإو . ةلتاقتم امر لب ةفلتخم لود ىلإ ايلاح اهماسقناو

 بحاص هلاق امو ةيديزلا بهذم یف دجن اننإف . لاتقلا اذه

 اهرابتعاو ةنهارلا عاضوألا لوبقل اغاسم مهريغو ةيدنلا ةضورلا

 نامامإ ةلود يأ يف موقي الأ ىلع ةمامإلا اهيف لبقت ةيعرش الاوحأ

 اهيف عمطي ال ىتحو . نآلا هيف يه ام رثكأ ةمألا تتفتت ال ىتح

 مايق ىلع ةمألا صرحت نأ بجي لب نآلا اهيف هعمط نم رثكأ اهودع

 ةنايصو ةمألا ةيوقت ىلع المع ةرواجتملا راطقألا نم ةيئزج تادحو

 وه وأ هرييغت ةداع ليحتسملا نم حبصأ نهارلا عضولا اذهو . ام

 ىلع ةمئاق ةنحاط برح نم ىرن امل ارظن ةداع ليحتسملا نم بيرق

 نيح نيملسملا ءاملع نم ءالقعلا ىرن كلذل . نيملسملاو مالسإلا

 مكح لاوز ىلع نوصرحي ال ةيمالسإلا ةدحولا ىلإ نوعدي
 . نيملسملا نيب نواعتلا قيقحت ىلع نوصرحي ام ردقب نيمكاحلا

 اك اينيقي الع ملعي نأ بجیو ( : ةرهز وبأ دمحم خيشلا لوقيو

 موقي ناطلس يذ ناطلس سمت ال اهيغتبن يتلا ةدحولا نأ انرشأ

 ميلاقألا يف مكحلا لكش الو « نيملسملا يف لدعلاو قحلاب
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 قحلا ةماقإ ىلإ يدؤي مادام ہمکح بولسأ ميلقإ لکلف ةيمالسإلا

 ىنعم امنإو ,ةيماسلا ةيمالسإلا يناعملا ققحيو « هيف لدعلاو

 ةيمالسإلا رايدلا تءانت |ےھم انسفنأ ريتعن نأ ةيمالسالا ةعماحلا

 ماكحأ يهو ء انسفنأ قامعأ يف اهروذج دتمت ةقيثو طباورب ةطبترم

 ةدحولا نيد وه ذإ « هدئاقعو . هتادابعو « هرئاعشو < مالسإلا

 ناك ايأ كرش لك نم صلاخلا ديحوتلا نيد وه اك ةلماشلا ةعماجلا

 نأ ررقيف هللا همحر خيشلا يضميو . “هرهظم ناك ايأو . . هعون

 :٠ ةعماج ةثالث رومأ يف ققحتت ةدحولا

 هذه نأو مالسإلا مكحب ةوخأ اننأو اعيمج انرعاشم ددحتت نإ - ١

 . ةيرصنعلاو ةیسنح ا قوف ةوخألا

 رعاشملا عمجت ةيعاتجإو ةيوغلو ةیفاقث ةدحو نوملسملا نوكي ؟
 . حيحصلا مالسإلا ءيدابم لع عمتجملا ةماقإ مهيلعو

 رخآ يمالسإ ميلقإ ىلع برح يمالسإ ميلقإ نيب نوكي الآ “
 ملسملا وخأ ملسملا » . مالسإلا هنع ىبني امم برحلا كلت نأل

 . « هلذخي الو ءهملسي الو « هملظي ال

 مهضعب وحن نيملسملا تابجاو رخآ عضوم يف ررقي امك

 : يلي اك يهو اهيلع قفتم تابجاولا هذهو . ضعبلا

 . ىرخألا ىلع يغبت ةئف كرت مدعو مہنیب ايف عازنلا ضف - ١
 . نيعمجأ نيملسملا ىلع اناودع يمالسإ ميلقإ ىلع ناودعلا رابتعإ - ۲

 )١( ص ةيمالسإلا ةدحولا 79 .

 ) )۲ص ةيمالسإلا ةدحولا ۲۹ .

 ) )۳ص عجرملا سفن ٦٦-٦٦ .

 ۔ ۸0ح



 ال مكل امو ا . مهنولذتسي وإ نيملسملا نوفعضتسي نم ةلتاقم -

 نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملاو هللا ليبس يف نولوقت

 لعجاو ء اهلهأ ملاظلا ةيرقلا هذه نم انجرخا انبر نولوقي نيذلا

 . ۹)۲ اريصن كندل نم انل لعجاو ايلو كندل نم انل

 اورهاظت اونواعت يذلا نينمؤملا ءادعأ ةالوم مدعو نينمؤملا هالوم - ٤

 . مهرايد نم نيملسملا جارخإ ىلع
 لوقل نيملسملا ريغ ديب يمالسإ ميلقإ ةسايس مسر نوكي الأ  ه

 مكنود نم ةناطب اوذختت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي # ميركلا نآرقلا

 امو مههاوفأ نم ءاضغبلا تدب دق متنعام اودو الابخ مكنولأي ال

 اه . نولقعت متنك نإ تايآلا مكل انيب دق ربكأ مهرودص يفخت

 اذإو . هلك باتكلاب نونمؤتو مكنوبحي الو مهنوبحت ءالوأ متنأ

 لق . ظيغلا نم لمانألا مكيلع اوضع اولخ اذإو انمآ اولاق مكوقل

 ةنسح مكسسمت نإ . رودصلا تاذب ميلع هللا نإ مكظيغب اوتوم

 ال اوقتتو او ربصت نإو اهب اوحرفي ةئيس مكبصت نإو مهؤست

 . 274 طیحم نولمعي ام هللا نإ ائيش مھدیک مكرضي

 : نيملسملا ءاسؤرل ةرصاعملا ءامسألا

 مساب مهتلود رمأ ىلع مئاقلا اومسي نأ ىلع نوملسملا فراعت

 نولوقيو مامإلا وأ نينمؤملا ريمأ وأ « هللا لوسر ةفيلخ وأ « ةفيلخلا

 . ۱۷۵١ / ءاسنلا )١(

 .(١؟١-8١5) نارمع لآ (۲)
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 ؟ ةزئاج ريغ ةرصاعملا ءامسألا لهف . ىمظعلا ةمامإلاو ةفالخلا

 : نيرمأ حضون انلعجت لاؤسلا كلذ نع ةباجإلاو

 وهو هب موقي لمع هل نيملسملا رومأ ىلع مئاقلا نأ : امهوأ

  ءارمألا ۔ ةمئألا  ءافلخلا : تالكلا درو دق هنأ : اههيناث

 ممألا يف ناك دقلو . نيملسملا نوئشب موقي نمل فاصوأ يهو < ةالولا

 ىلاعت هللا لوقي ثيح كلذو اضيأ مهنوئشب موقي نمل كلم ةملك ةقباسلا

 دعب نم ليئارسإ ينب نم ألملا ىلإ رت ملأ # ليئارسا ينب ضعب نع
 نأ ىلإ 4 هللا ليبس يف لتاقن اكلم انل ثعبا مهل يبنل اولاق ذإ یسوم

 تولاط مكل ثعب دق هللا نإ مهيبن ممل لاقو :  ىلاعت هللا لاق

 نم » : ال هللا لوسر ثيدح يف ناطلس ةملك تءاجو . )4 اكلم

 نم كلذ نأ ىلع لدي امم 20( هللا هناهأ ضرألا يف هللا ناطلس ناهأ

 وهو صصخ مساب هصوصن نم صن يف مالسإلا ديفي ملو ايندلا نوئش

 امو مظن نم هنوراتخي امو جرح يف اوعقي ال ىتح نيملسملل كورتم رمأ
 ام کا سوری جو

 . ۲٢٢ ةيآ ةرقبلا (1)
 . ۲١۷ ةيآ ةرقبلا )٢(

 . 45 ص ٣ ج لوصألل عماجلا جاتلا (۴)

 د0 -



 مامإلا يف ةبجاولا طورشلا

 مهنيد سرحيو مهاعري نيملسملا رمأب مايقلاب فلكم مامإلا
 اہ موقي يتلا ةمهملا هذهل الهأ نوكي نأ دبال ناك كلذل مهايندو

 ىتح طورش هيف قحتست نأ نم دبالف ابجاو مامإلا بصن مادامو

 فالخ ىلع  اطورش مامإلا يف انؤاهقف طرش دقلو بجاولا هب ققحتي
 لاوقأ هذهو « هب فلكم وه امل الهأ نيملسملا رمأب مئاقلا لعجت ۔ مہنیب

 : ءاملعلا

 اركذ ارح املسم هنوك طرتشيو : راتخملا ردلا بحاص لوقي- ١
 هركيو « اموصعم ال ايولع ايمشاه ال ايشرق ء ارداق اغلاب القاع

 . ©"ةنتفل الإ لزعيو قسافلا ديلقت
 , ةناطفلاو ةلادعلاو ةیرح ا مامإلا طرشو : يقوسدلا ةيشاح يف ۲

 لقنو . تالضعملا يف ةيافكو « هدجن اذ هنوكو « ایشرق هنوكو

 ةقفصب ةرشابلاو روضحلاب لحلا لهأ ةعیب : مهضعب ةدايز اضيأ
 : ديلا

 الإو دجو نإ دهتجم نطف ركذ لدع ءاضقلا لهأ : ليلخ لوقيو - ٣

 . يشرق مظعألا مامإلل ديزو دلقم لثمأف

 ةيافكلا : ةعبرأ مامإلا تافص نأ : يلازغلا مامإلا ىريو- ٤

 فرع ( ةيشرقلا ) عبارلا فصولا اذهو ةيشرقلاو عرولاو ملعلاو

 )١( ج راتخملا ردلا ١ ص ٥٤4 .

 . ۲۹۸ ص ٤ ج (۲)

 . ۱۳۹ ص قباسلا عجرملا شماه (۳)
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 .۶'”؛ شیرق نم ةمئألا :  لاق ثيح يب يبنلا نع حمسلاب

 ادهتجم اشيرق اركذ ارح افلكم السم هنوك : يوونلا لوقيو ٥
 . 2( قطنو رصبو عمسو يأر اذ اعاجش

 . "7 ایشرق ءاضقلل الهأ هنوك مامإلا طرشو : يراصنألا لوقيو - ١

 ققحتی الو ةداهشلا لدع انه لدعلاب دارملاو : يروجيبلا لوقيو - ۷
 ةحلصم يعاري ال رفاكلا نأل مالسإلا :ةسمخ طورشب الإ

 ةمدخب لوغشم قيقرلا نأل ةیرح او « امهريغ رمأ نايلي الف |مھسفن

 2 هرمأ لثمتي الو باهي الف سانلا نيعأ يف رقحتسم هنألو لیس

 هنوك دارملاو 2 ةيبخو هرمأ يف هب قثوي ال قسافلا نأل قسفلا مدعو

 ةنطابلا ةلادعلا طرتشت الف ء هب انفلك يذلا هنأل ارهاظ ولو الدع
 . «*”ءاودلا يف ال ءادتبإلا ف طورشلا هذهو

 ةربتعملا طورشلاف ةمامإلا لهأ امأو : لاقف طورشلا يدرواملا رکذو - ۸

 : يناثلاو « ةعماجلا اهطورش ىلع ةلادعلا : امهدحأ : ةعبس مهيف

 ةمالس : ثلاشلاو . لزاونلا يف داهتجالا ىلإ يدؤملا ملعلا

 ام ةرشابم اهعم حصیل ناسللاو رصبلاو.عمسلا نم ساوحلا

 )١( ص داقتعالا يف داصتقالا 1١949 ۲٠٢ .

 ) )۲ج جابنملا ٤ ص ١7١ .

 . ٣٠٢ ص 4 ج بالطلا جہنم (۳)

 )٤( ص ۲ ج ةرهوجلا ىلع يروجيبلا ۱۳۹ .

 ٥٥۔



 ةیعرلا ةسايس ىلإ ىضفملا يأرلا : سماخلا . ضوبنلا ةعرسو

 ةيامح ىلإ ةيدؤملا ةدجنلاو ةعاجشلا : سداسلا . حلاصملا ريبدتو
 شیرق نم نوكي نأ وهو بسنلا : عباسلا . ودعلا داهجو ةضيبلا

 نيح رارضب رابتعا الو « هيلع عامجإلا داقعناو ء هيف صنلا دورول

 هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ نأل ء سانلا عيمج يف اهزوجف ذش

 اوعياب امل ةفالخلا نع مهعفد يف راصنألا ىلع ةفيقسلا موي جتحا

 « شيرق نم ةمئألا » : لي ىبنلا لوقب اهيلع ةدابع نب دعس

 انم : اولاق نيحاهيفةكراشملا نع اوعجرو ء اهم درفتلا نع اوعلقأف
 هلوقب اوضرو « هربخل اقيدصتو هتياورل (ےیلست ريمأ مكنمو ريمأ
 الو اشيرق اومدق » : ةي يبنلا لاقو « ءارزولا متنأو ءارمألا نحن

 لوق الو « هيف عزانمل ةهبش صنلا اذه عم سيلو « اهومدقت
 , (۱)م هل فلاخمل

 اركذ ارح نوکی نأ  مامإلا يأ - هطورشو : عبرملا ةضورلا ينو - 4

 . 29 اماودو ءادتبا ايفاك املاع ايشرق الدع

 عبرأ مهيف ربتعیف ةمامإلا لهأ امأو : يلبنحلا يلعي وبأ لوقیو ۔۷٠

 : طورش

 دلو نم ناك نم وهو ميمصلا نم ايشرق نوكي نأ : اهدحأ
 ةياور يف دمحأ لاق دقو . ةنانك ينب ليلد رضنلا نب ردب نب شيرق

 . « ةفیلخ شرق ريغ نم نوكيال » انهم

 )١( ص هماكحأ ٦

 ) )۲ص ۲ ج ۳٥۳ .

 ۔ ٥٥



 نم ايضاق نوكي نأ حلصي نم ةفص ىلع نوکی نأ : يناثلا

 . ةلادعلاو ملعلاو لقعلاو غولبلاو ةيرحلا

 ال دودحلا ةماقإو ةسايسلاو برحلا رمأب اهيق نوكي نأ : ثلاثلا

 . ةمألا نع بذلاو كلذ يف ةفأر هقحلت

 نع ىور دقو نيدلاو ملعلا يف مهلضفأ نم نوكي نأ : عبارلا
 ملعلاو ةلادعلا رابتعا طاقسا یضتقت ظافلأ هللا همحر دمحأ مامإلا
 . “'لضفلاو

 ابنتجم نوكي نأ مامإلا ةفص : مزح نبا هقف مجعم يف ءاج ۱

 . ةسايسلا نسح « هصخي اب املاع « رئاغصلاب ارتتسم رئابکلا

 ريغل لحت الو كلام نب رهق دلو نم یشرقل الإ ةفالخلا زوجت الو

 . 220ةأرمإ الو نونج الو ء ايشرق ناك نإو « غلاب
 شيرق يف الإ ةفالخلا زوجت ال « شيرق يف اهرصح » : اضيأ هيفو

 لبق نم كلام نب رهق دلو نم هبيلص مهنم لجرل الإ لحت الو
 « مهل فيلح الو ء ایشرق ناك نإو غلاب ريغل لحت الو ء هئابآ
 . "”مهريغ نم هوبأو مہنم همأ نمل الو « مهل لوم الو

 تسيل ةیفن ا دنعو : ةرياسملا نع القن : نيدباع نبا لوقيو ۔۲

 عم ةمامإلا قسافلا ديلقت حصيف ةحصلل اطرش ةلادعلا
 . (©ةهاركلا

 ٠ )١( ص هماكحأ ۲۰ .
 . ۲۳۷ ص ۲ ج ()

 ۔ ۳۳۷ ۔٣۳۳ ص ٢ ج (۳)

 )٤( ج راتخملا ردلا ىلع راتخملا در ١ ص 548 .

 -٥٤٥۔



 رهاظلاو : لاق ةیافکلاو ملعلا طورشلا يف دازو : اضيأ لوقیو - ١١

 ةعاجشو يأر اذ هنوك مظتنت ةعاجشلا نم معأ ةءافكلا يأ اهنأ

 دحاو يف رومألا هذه عامتجا ةردنل ةعاجشلا الو طرتشی ال لیقو

 وأ هريغ ىلإ مکح او ةعاجشلا تايضتقم ضيوفت نكمي

 . 20 ءالعلل ءاتفتسالاب

 اوطرش ةفلتخملا بهاذملا يف ةمئألا نأ :لوقنلا اذه نم ذخؤيو

 ابنم دقف اذإ هنأ كلذ ینعمو ةمامإلا هتيلوت ةحصل اطورش مامإلا ف

 نيب فالتخا ىلع  ةمامإللا هل دقعنت الو ةيلوتلا حصت ال رثكأ وأ طرش

 لامك طورش وأ ةحص طورش اهنوك ثيح نم  طورشلا هذه يف ةمئألا

 ةیرح او لقعلاو . غولبلا : ةيتآلا طورشلا ىلع اوقفتا مهنكل ةيولوأو

 اطرش اہنم لك نوكلف ىلوألا ةعبرألا امأ . ةروكذلاو . مالسإلاو

 ثيدحلا دنع رثكأ حيضوتب طورشلا هذه يف مالكلا نوكيسو فيلاكتلل

 قافتالا نايبو يضاقلا طورش ثحب دنع اهيف مالكلا متیسف ساوج ا

 طورشلل ضرعتأ فوسو ۱ طورشلا هذه يف فالخلا ةرمثو فاالخلاو

 : انه ةيتآلا

 )١( ج راتخملا ردلا ىلع راتحملا در ١ ص 58 0 - 054 .
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 : مالسإلا

 ملسملا ريغ ةيلوت حصي الف نيملسملا عامجاب بجاو طرشلا اذه

 ملسملا ريغو . ملسم ىلع رفاكل ةيالو ال هنأل نيملسملا ةلود ةسائر

 سؤسی نأ هنم روصتي الو « نيملسملا ةحلصم ىلع انومأم سيل
 عقاولا نأ امك . هنالطب دقتعي لب هدقتعي ال هنأل مهنيد رمأب نيملسملا

 . نودهطضم ةيمالسإ ريغ ةلود يف نيملسم نم مكف كلذ قدصي

 هرمإو ةالصلا يف ةمامإلا قح هل سيئرلاو ء ةيعرم ريغ مهرئاعشو

 ريغ نم ةناطب ذاختا نع انين دقو رفاکلا نم قأتت ال رومأ هذهو جحلا

 ةلودل اسيئر ملسملا نوك امأ ؟ مهنم سيئرلا نوكي فيكف نيملسملا

 بساح هنأ دقتعي ملسملا نإف ء هل نوعضخي مهو نيملسملا ريغ اهيف

 اذه نموهف . نونيدي امو مهكرتو ءالؤه ةمذ ةياعر ىلع هللا مامأ

 رقي هتلودو مالسإلا رصع ذنم سانلا عقاوو مهيلع نومأم بناحملا

 زاوج طرش مالسإلاف اذه ىلعو صاخلاو ماعلا هفرعيو . كلذب

 . مامإلا ةيلوت يف ةحصو

 : ةروكذلا

 اذه دنتسم ىثنألا ةمامإ حصت الف عامجإلاب ةمامإلا يف ةطيرش

 مهرمأ ولو موق حلفی نل :J مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوق عامجالا

 لهأ نم تسيل ةأرملا نأ ىلع ليلد هيف يناكوشلا لوقيو «٠ ةأرما

 )١( ج راطوألا لین ٠١ ص 707 .

 ۔ ٥



 ةأرملا ةيلوت نع ىبنلا دكؤي امم « نل » ب ىفنلا ديأت دقو ء ؟')بجاو

 . ىمظعلا ةمامإلا

 : ءاضعألا ةمالس

 لمعلاب مايقلا ىلع ةردقلا ققحتتل طرشلا اذه ءاهقفلا طرش

 عن ال هلمع يف اهدقف رٹؤی ال يتلا ءاضعألا نأ كلذ نم مهفيو الماك

 نيشت الو هيلع تأرط نأ ىلوألاب اهيف هئاقب نمو ةمامإلل ہرایتخا نم
 ءاضعألا دقف امأو ء هييثناو هركذ دقف لشم كلذو ء هرظنم

 ىقبي الو ةمامإللا هل دقعنت الف الماك ازجع هنع زجعيف لمعلا يف ةرثؤملا

 ضعب دقف امأو . نیلجرلا وأ نيديلا دقف لثم كلذ هيلع أرط اذإ اهيف

 نم عنمتف . الماك هب مايقلا عيطتسي الف هلمع يف رثؤت يتلا ءاضعألا

 نأ ىأر ءاملعلا ضعب نإف هيلع تأرط اذإ امأ . ءادتبا ةمامإلا دقع

 نم عنميف هل اهدقع نم عن دوقفملا نآل اهيف هءاقب عنمي كلذ

 انطرش اننأل امامإ ىقبي لب كلذ ىري ال رخآلا ضعبلاو « اهتمادتسا

 صقنلاب الإ اہنم جر الف ةمامإلا دقع دنع ةمالسلا لامك

 وأ نينيعلا ىدحإ دقف لثم هنيشت یتلا ءاضعألا دقف امأ . لماكلا

 اهدقع نم عني له نكلو « اھتمادتسا نم كلذ عن الف فنألا عدج
 ‹ هلمع يف رثؤم ريغ هنأل عنمي ال كلذ نأ ىري ءاملعلا ضعب ؟ هل

 اطرش هنم ةمالسلا نوكتو اهدقع نم عنمي هنأ ىري رخآلا ضعبلاو

 يردزي صقنو « باعي نيش نم ةلملا الو ملسیل اهدقع يف اربتعم

 . 5060 ص ٠١ ج قباسلا عجرم ا )1(

 . ۱۹ ص ماكحالا يف يدروا ا )٢(

 ۔ ۷۸۷ ۔



 وهف اذه ىلإ ىدأ امو . ةعاطلا نع روتف اهتلق يفو < ةبيحلا هب لقتف

 . ةمألا قوقح يف صقن

 : ةعاحشلاو ةيافكلا

 دنع بلقلا يف ةوق ةعاجشلاو 3 ةيعرلا حلاصم ريبدتو رومألا ةسايس

 لوألا يأرلا ىلإ دحاو طرش امهف كلذ ىلعو ةعاجشلا نم معأ ةيافكلا

 ةعاجشلاو . همجعملا بيلثتب اعاجش هنوك اهنماث : “ بيطخلا لوقي

 رهقيو « شويجلا ريديو . هسفنب درفنيل سأيلا دنع بلقلا يف ةوق

 ىلإ یضقی ( يأر اذ ) هنوك : اهعسات . نوصحلا حتفيو ءادعألا

 : یت ا لاق رومألا كالم وهف ةيويندلا حلاصملا ريدتو ةيعرلا ةسايس

 يناثلا لحلملا يهو لوأ وه

 ةرم سفنلاعمتجاامهاذإف

 نارقألا لوطتب ال يأرلاب

 . ةرياسملا نع

 . ۱۹ ص ماكحألا يف يدروام ا 2غ(

 . ١7١ ص ٤ ج جاتحملا ینغم (؟)
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 سیاملعلا نيب هيف فلت طرشلا اذهف نيينعملا نم يأ ىلعو

 ققحت رذعتل طرشب سيل نورخآ لاقو ةحصلل هتيطرشب روهمجلا لاقف
 نكمي ةعاجشلا ىلإ جاتحت يتلا رومألا نأ اوركذ لب صخش يف طورشلا

 فلتخملا ىرخألا طورشلا يف حضتيس امك . مامإلا ريغ ىلإ اهضيوفت
 . اهيف

 : ةيشرقلا

 لكو شيرق نم نوكي نأ دبال مامإلا نأ طرشلا اذه ىضتقم

 اذه نإ » : اولاق ء طرشلا اذه طارتشا مهنع لقنلا قبس نيذلا ةمئألا

 ضعبو ةنسلا لهأ نوصخي مهلعلو عامجإلا هيلع دقعنا طرشلا

 : ةیتألا ثيداحألا يف كلذ درو

 رمألا اذه لازي ال » : لب يبنلا نع منع هللا ىضر رمع نبا نع ١
 ظ ۱ . 20( نانثا مهنم يقب ام شيرق يف

 ىلع رانلا يف هللا هبك الإ دحأ مهيداعي ال شيرق يف رمألا اذه نإ »

 . ۲۶( نيدلا اوماقأ ام ههجو

 شيرقل عبت سانلا » : للك يبنلا نع هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ۳

 . ۷ مهرفاكل مهرفاكو < مهملسمل مهملسم نأشلا اذه يف

 )١( ص ٣ج جاتلا ۳۹۔٠٤ .

 ) )۳( ۰ )٢ج جاتلا ٣ ۔۳۹ ص ٠٤ .
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 اذه لازيال » : م يبنلا نع هنع هللا ىضر ةرمس نب رباج نع- ٤

 اهمهفتأ مل ةملك لاق مث ء ةفيلخ رشع ينثا ىلإ ازيزع مالسإلا

 بسنلا وأ ةيشرقلا طرش انؤاملع طرش صوصنلا هذه لجأل

 لضف نيبت صوصنلا هذه نأ ةرهزوبأ دمحم خيشلا ررقيو ٠ يشرقلا

 لدت ال راثألاو رابخألا نم صوصنلا هذه نأ هللا همحر ررقيو (؟شیرق

 ةمامإ نإو « شيرق یف نوكت نأ بجي ةمامإلا نأ ىلع ةعطاق ةلالد

 ىلع لدت راثآلا هذه نأ ضرف ىلعو ء ةيوبن ةفالخ نوكت ال مهريغ

 بوجولا بلط ىلع لدت ال اهنإف « شيرق نم ةمامإلا نوكت نأ بلط
 اذه نإو « ةفالخلا ةحص لصأل ال ةيلضفألل انايب نوكت نأ حصي لب

 ال ةيلضفأ بلط نوكي هنإف بلطلا ديفت راثآلا نأ انضرف اذإ نيعتم

 ٍليلخ نإ » : لاق هنأ رذ بأ نع نيحيحصلا يف يور هنأل ةحص بلط

 « فنألا عدجم یثبح دبع مكيلع يلو نأو عيطأو عمسأ نأ يناصوأ

 نإو اوعيطأو اوعمسا » : لاق ةي هللا لوسر نأ يراخبلا ىور دقو

 ملسم حيحص يفو « ؛ ةبيبز هسأر نأك يشبح دبع مكيلع لمعتسا
 لمعتسا اذإ ١ : لوقي هيب هللا لوسر تعمس اهنأ نيصحلا مأ نع

 اوعمساف ىلاعت هللا باتكب مكدوقي عدجم دوسأ دبع مكيلع

 ف رمألا اذه نإ ) ثيدح صوصنلا هذه عمجیو < 7 اوعيطأو

 ةمامإلا نوكت نأ مزلتست ال اهعومجم يف صوصنلا نأ نيعتي ؛ شيرق

 )١( ص ةيمالسإلا بهاذملا ۴۳۴ . .

 ) )5ج جاتلا ٣ ص ٥٤ .

 ) )۴ص ةيمالسإلا بهاذملا ١78 .
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 نوکیو « كش الب ةحیحص مهريغ ةيالو حصت ال هنأو ہ شیرق يف

 لوقك بيغلاب رابخألا ليبق نم ؛ شيرق یف رمألا » ثيدح
 ول «اضوضع اكلم ريصت مث نوثالث يدعب ةفالخلا » : هَ يبنلا

 ہذہ ثيدحلا اذه ىور دقو  ©)ةحصلا ال ةيلضفألا ليبق نم نوكي
 ۱ “كلذ دعب كلم مث ةنس نوثالث ىتمأ يف ةفالخ ا » : ةياورلا

 لوقي 4 هريغف يئرقلا مدع نأ : اوررق اضيأ انتمئأ نکل

 « شيرق نم ةمئألا » يئاسنلا ربخل ء ايشرق هنوك اهسماخ : بيطخلا

 : طورشلل عماج يشرق رسيت دنع اذه مهدعب نمف ةباحصلا ذخأ هبو

 جوزت مهنمو برعلا لصأ مهرجو « ةمتتلا يمهرج لجرف مدع نإف
 نم لجرف مدع نإف ء ةكم ضرأ لو هوبأ هلزنأ نيح لیعامسا انديس
 نإف قافتاب ًايمشاه هنوك طرتشي الو مهريغ ىلإ مث ب قاحسا دلو

 ۲( مشاه ینب نم اونوكي مل مهنع هللا يضر نامثعو رمعو قیدصلا

 ربخل « ايشرق » جہنم ا يف هلوق ىلع اقلعم باهولا حتف يف ءاجو

 ليعامسا ينب نم لجر مث ينانكف دق نإف ١ شيرق نم ةمئألا يئاسنلا
 نم لجر مث ةمتتلا ينام ىلع يمهرج وأ بيذهتلا ينام ىلع يمجع مث
 . (9( قاحسا ىنب

 )١( ص قباسلا عجرملا 1١5 ٠۴١ .

  (۲)ص ۴ ج جاتل .

 . ٠١١ ص ٤ ج جاتحملا ىنغم (۳)

 . ٦٠٢ ص ٤ج باهولا حتف )٤(
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 مہنیب فالخ ىلع ايمشاه ايولع نوكي نأ نوطرتشي ةعيشلاو

 مامإلا بصن بوجو يف ةقباسلا دودرلا سفنب ءالؤه ىلع در دقو

 كلذ دعب اوعرف امو . فصولاب وأ صنلاب يلع وه مامالا نأ مهاوعدو

 . ةيولعلا ةيمشاه اب مهلوق ىلع ینبم ةمئألا نم

 لوبقلاب ىلوألا وه ةرهز يآ دمحم خيشلا لوق نأ ررقن نأ يقب

 يشرقلا بسنلا طرش نوکیال كلذبو اهعضوم يف صوصنلا عضي وهف
 . اهل الهأ مادام یشرقلا ريغ ةيالو حصتف ةحص طرش

 ةلوبقم رظن ةهجو طرشلا اذه يف فالخ باهولادبع خيشللو
 عطقلا مدع فالخلا أشنمو هيف فلتخمف عباسلا طرشلا امأو لوقي

 تدرو ىتلا ةريثكلا صوصنلل هتضراعمو « هيف دراولا صنلا ةحصب

 اعد نم ىلع يعنلاو ىلع لامعألا ىلع دامتعالاو باسنألا رابتعا ءاغلاب
 « مامإلا يلوي اهلجأ نم یتلا ةياغلا نيبو هنيب ةطبارلا دقفو ةيبصع ىلإ

 . هب دوصقلا ىلإ لوصولا يف ةلص اذ نوكي نأ دبال ءيشلا طرش نأل

 نأل هيضتقت ةياغلا تسيلف هتاذل اطو رشم ناك نإ يشرقلا بسنلاو

 هبسن ناک ايأ رداقلا ءفكلا نم نوكت ايندلا ةسایسو نيدلا ةسارح

 اهب نيعتسي ىتلا ىوقلاو ةبسنلا نم شيرقل ناك امل اطورشم ناك نإو
 هلآم ينمز طرش وهف هلوح ةملكلا عمجو هبجاو ءادأ ىلع ةفيلخلا

 دارطا الو ةبلاغ ةيبصع ىلوأ موق نم ةفيلخلا نوكي نأ طارتشا

 . 20ةيشرقملا طارتشالا

 لح ا لهأ ةعيب طرش داز مهضعب ةيكلاملا نأ ررقن نأ يقب

 ةيلخادلا تافصلا نم سیلو مامإلا نع جراخ طرشلا اذهو « دقعلاو

 ظ . 05 ص ةيعرشلا ةسايسلا )١(
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 ةرصاعملا مظنلا ین لمعلا هيلع يرجي ام

 ىلوألاو ةيروهمح ىرحخأو ةيكلم لود ىلإ ةرصاعملا لودلا مسقنت

 اطورش هيف طرتشت دقو « ةنيعم ةرسأ ىلإ ءاتنإلا اهكلم يف طرتشت

 نيوبأل ايعرش انباو القاع اديشر نوکی نأ لثم دهعلا يلوو وه ىرخأ
 نم ادولوم القاع السم نوكي نأ كلملا يف طرتشي اهضعبو نيملسم

 . ةيعرش ةجوز

 ةلودلا ةيسنجب ًاعتمتم نوكي نأ هيف ط رتشت ةيروهمجلا مظنلاو

 اعتمتم نوكي نأو دشرلا نسب , يفتكت الو ةنيعم نس هل نوكت نأو

 طرتشت ةيمالسإلا لودلا ضعبف ةنايدلا امأو . ةيسايسلا قوقحلاب

 ةحارص كلذ طرتشي ال اهضعبو السم ةلودلا سيئر نوكي نأ ةحارص

 ةصقان طورشلا هذهو . السم هنوك وه هيلع ترج يذلا اهفرع نكلو

 ءاهقف اهطرتشا يتلا طورشلا نم ريثكب ىندأ هققحت ايفو اهتقيقح يف
 مہنیب فالخلا ىلع ءاھقفلا اهطرش يتلا طورشلا نأ كشالو نيملسملا

 . مهايندو مهنيد ةسارحو مهودب ضوبنلاو نيملسملا حلاصل ىعرأ يه
 سيئر يف طرتشت يتلا طورشلل ىندأ دح كانه نوكي نأ يغبني كلذلو
 : ةيتآلا طورشلا رفاوتب ققحتی ىندألا دحلا اذهو ةیمالسالا ةلودلا

 : ةروكذلا : الوأ

 ىلع نيملسملا عامجاب مامإلا ةيالو ةحصو زاوحل طرش اذهو
 نألو : ةأرما مهرمأولو موق حلفي نل .J اپ يبنلا لوقلو كلذ
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 الجر مظعألا مامإلا نوكي نأ يضتقت ةيرورضلاو ةيقيقحلا ةحلصملا

 هتقلخ لجرلا نآلو . اهب مايقلاو هلمع تابجو لمحت ىلع ردقأ هنأل

 يف اضيأ دهاشملا نمو « ةأرملا نم ةمامإلا ءابعأ لمحت ىلع ردقأ

 فنأت الو لجرلل ةدايقلاب ملست ةأرملا نأ ةرسألا وهو ريغصلا عمتجملا

 الو . لش ام الإ ةرسألا ةدايق ىلع هتردقب ةعانق نع هل عوضخلا نم

 ةحلصملا تناك اذإ هل دعأ ایف قولخ لك هجوي نأ عمتجملا ىلع جرح

 . يلصألا هفده يه ةماعلا

 : مالسإلا 1 اینا

 نيملسملا نأل ةيالولا ةحصو زاوج يف هب ملسم طرشلا اذهو

 نألو ء نيملسملا عامجا هيلع دقعنا الو < ملسم مهرمأ ىلوتي نأ يغبني

 هبر مامأ عيمجلا نع بساحم هنأل هقوقح ىلعو هريغ ىلع نومأم ملسملا
 هضرتفي امو اهب نيملسملا نم سانلا ذخأيل ىلوم وهو هتديقع كلتو
 ملسملا ريغ ةسائر لظ يف مهتابجاوب نيملسملا مايق ناكمإ نم لقعلا

 ىلع لودلا ينبت نأ يغبني الو عقاولا هبذكي لوقلا نم روز الإ وهام
 . بذاكلا لايخلا روصتو لوقلا روز

 : ةلادعلا : اثلا

 رئابکل بانتجا يه ذإ يمالسإلا جبنلا ىلع ةماقتسإلا يهو

 ريغ نأ روصتي نأ ادج ديعبو ء مهرئاغص ىلع رارصإ مدعو بونذلا

 مهكولس جاجوعا يف مهذخأيو نيرخآلا ةلادع ىلع صرحي لدعلا

 مامإلاو < اضيأ بذاكلا لايخلا ءارو ريسلل يعاد الو < مہنید رماوأب
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 ىلع ليق اك سانلاو ةئیس ةودق لدعلا ريغ سيئرلاو ةنسح ةودق لداعلا

 هيكاحيو هب ىبتأي هقيدص يف رثأ قيدصلل ناک اذإو ء مهكولم نيد
 : لئاقلا لوقي ام ىلع هسلاجيو هنيعيو

 هنيرق نع لسو لست ال ءرملا نع
 يدتقي نراقملاب نيرق لكف

 يف كلذو ءايقتألا ءاقدصألا نم ربختن نأب انرمأي نيدلا ناك اذإو

 الإ كماعط لكأي الو انمؤم الإ بحاصت ال » : ميركلا لوسرلا لوق

 « للاخي نم مكدحأ رظنيلف هليلخ نيد ىلع ءرملا » : هلوقو . . .« يقت

 ميلعتلا ىلع انهبني قيدصلا رايتخا يف يمالسإلا ميلعتلا اذهو

 . ايقت انمؤم نوکی نأ وهو مامإلا رايتخا يف يمالسإلا

 : ةيافكلا : اعبار

 ةمامإلل راتخملل نوكي نأ هب دوصقملاو هنم دبال طرشلا اذهو

 مايقلا لع ارداق نوكي ىتح ةيملعلاو ةيسفنلاو ةيلقعلاو ةيندبلا ةردقلا

 لمعلا كلذ ىلع ةردقلا هل ققحتت نأ بجيف نورخآلا هلمحتي الام

 1 . لمعلا اذبم مايقلل ا اص - هتعاجشو هيأر دادس
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 مقرر

 جا یہ یا ںی
 یی ورا بد سکس

 ہ۷ ۱۷۶ . ۲٢۲ تب ہ۷ ۲٢3۲۔۰۹ ت٣٢

 یناثلا ثحبمملا

 ةفيلخلا رايتخإ قرط

 : ىلاعتو كرابت هللا لوق يف ىروشلاب ميركلا نآرقلا رمأي

 مہنیب ىروش مهرمأ نأب نينمؤملا فصيو 4 رمألا يف مهرواشو ظ

 ساسأ اضيأ يهو حلاص مكح مايق يف ةماه ةدعاق ىروشلاو

 اهرومأ ريستو ةلودلا نوشش ريدتل ساسأو 3 مكحلا يف ةكراشملل

 . ('ا!اھتسایسو

 ؟ ةبودنم بسحف دعت مأ ماكحلا ىلع ابجاوو اموتح اضرف

 رمألا يف اورواشتي مل اذإ برعلا تاداس تناك : ىبطرقلا لوقي

 رمألا يف مهرواشي نأ مالسلا هيلع هيبن ىلاعت هللا رمأف ء مهيلع قشي

 ال نمو ماكحألا مئازعو ةعيرشلا دعاوق نم ىروشلاو » : ةيطع نبا

 دقو هيف فالح الام اذه . بجاو هلزعف نيدلاو ملعلا لهأ ريشتسي

 : ٩ي مهنيب ىروش مهرمأو # : هلوقب نينمؤملا هللا حدم

 . ٠١ ص مالسإلا يف ىروشلا )١(
 . ۳۹٣ ص ١ ج ریدقلا حتف ١١ ص قباسلا عجرملا (۲)
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 ةالولا ىلع بجاو :  دادنب زوجي نبا نع يناکوشلا لقن دقو

 ايندلا رومأ نم مهيلع لكشأ اهيفو . نوملعي ال |میف ءاملعلا ةرواشم

 |ےیف سانلا ہوجوو . برحلا رمأب قلعتي |ےیف شيجلا هوجو ةرواشمو
 حلاصمب قلعتي يف ءارزولاو لامعلاو باتكلا هوجوو . حلاصملاب قلعتي

 . "')اهترامعو دالبلا

 نإ » : هل ثحب يف فالخ باهولا دبع خیشلا ةليضف لوقيو

 ال بدنلل رواشتلاب رمألا نأ لاق نم هللا مهحماس - ءاملعلا نم

 ريشتسملا ىلع بجي ال نکل بوجولل هنأ لاق نم مهنمو « بوجولل
 ريثك ىروشلا مده تاليوأتلا هذه لظ ينو ء هيراشتسم يأر عبتي نإ

 ةلجم نع القن . « نوديري یف قلطملا مهناطلس اومدختساو ءافلخلا نم

 . 22755٠ ص ١975 سرام داصتقإلاو نوناقلا

 مكرومأ ىلع اونیعتسا » : لاق هنأ ةي يبنلا نع یورو
 ؛ « ةروشم نع دحأ كله امو هيأرب دبتسم ىنغتسا ام « ةرواشملاب

 الإ طق موق رواشت ام ء « راختسا نم باخ الو راشتسا نم مدنام
 نأ : لاق مزحلا نع لپ هللا لوسر لٹسو « مهرمأ دشرأل اوده

 « يلع اوريشأ ١ ةريثك نطاوم يف هباحصأل ةي لاقام اريثكو «دشرتست

 هباحصأل ةروشم رثكأ دحأ نكي نكي مل» : لاق هنأ ةريره يبأ نع یورو »

 . 20 لكي هللا لوسر نم

 )١( دلجم ريدقلا حتف ١ ص ۳۹۰٣ .

 )٢( ص يمالسإلا يف ىروشلا ١١ .

  (0ص مالسإلا يف ىروشلا ١١ .
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 اولمهأ نوملسملا ناك اذإو : فالخ باهولادبع خیشلا لوقيو

 اأ لوقي نأ مهضعب ؤرجو اهحور تبهذ ىتح ىروشلا هذه ميظنت
 مهتالو مهرمأب لقتسا ىتح ةيلوثسملا اولفغأو ةموتحم ال ةبودنم

 اوعاضأو اهعامس نع ناذآلا تمصو ةحيصنلا نع ةنسلألا تسرخو

 الو اهنم ضرغلا ققحي ال ايروص ارمأ اهولعج ىتح اهوخسمو ةعيبلا
 . ةمألا ةدارإب رعشي

 نم ريثك يف مهتاموكح ترهظ ىتح اذه اولعف دق اوناك اذإ

 اذه سيلف ةيروتسدلا تاموكحلا لكش نع ةدي . لاكشأ ىلع نامزألا

 . ؟0نيملسملا لامهإ نم هنكلو مالسالا نم

 ةشقانملل حرطيو قدصب يأرلا ضرعب نأ ةروشملا يف مهملاو

 عانقإلاو ةجحلا رمألا ضرعل قيرطلا نوكيو سانلا يأر هيلع ذخؤيو
 ةرواشملا نم دبال يتلا رومألا نمو ء اهفده ىروشلا ققحت يك كلذو

 لوقن اذهو لاوقأ اهيف ةمئأللو قرط اهيف نيملسمللو ةمامإلا دقع اهيف

 : مهبهاذم نم

 ١ فانحألا بھذم :

 نم ةعيابملاب امامإ ريصي مامإلاو : راصبإلا ريونت يف ءاج
 , 29©2هتوريجو هرهق نم افوخ همكح ذفني نأو نايعألاو فارشألا

 )١( ص ةیعرشلا ةسايسلا ۳

  )5ج ٤ ص ۲٣۳ .
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 امأ ةمامإلا دقع تبثيو » : ةرياسملا يف لاق <« دصاقملا حرش يف

 امأو « هنع ىلاعت هللا ىضر ركب وبأ لعف امك هايأ ةفيلخلا نم فالختساب

 ول » : لاق مث . . . ريبدتلاو يأرلا لهأ نم وأ ءاملعلا نم ةعامج ةعيب

 اهنع هفرص يف ناكو ةمامإلل ىدصت نميف ةلادعلاو ملعلا دوجو رذعت

 ينب نمک (ةنتف) نوكت اليك هتمامإ داقعناب مکح قاطت ال ةنتف ةراثإ

 راصو « لوألا لزعنا هناكم دعقو بلغتملا ىلع رخآ بلغت اذإو ارصق

 فلاخب مل اذإ ارئاج مأ ناك الداع مامإلا ةعاط بجتو ء امامإ يناثلا

 . عرشلا

 مامإلا يف ثلاشلا نکل رومأ ةثالثب امامإ ريصي هنأ ملع دقف

 . (9١نمحرلا مهرصن نامزلا نيطالس يف عقاولا وهو ةعيابملا

 اذكو ةرورضلل بلغتم ةنطلس حصتو : راتخملا ردلا یو

 يف ناطلسلاو هل عبات لاو ىلع دیلقتلا رومأ ضوفي نأ يغبنيو يبصلا

 هعمجو ءاضقب هنذأ ةحص مدعل يلاولا وه ةقيقحلا يفو دلولا وه مسرلا

 . (٢)ةیزازبلا نعهابشالا يف اك

 ةنتفلا عفد يه « ةرورضلل » : هلوق ىلع نيدباع نبا قلعيو

 ۲۳( عدجأ ىشبح دبع مكيلع يلو ولو اوعيطأو اوعمسا » يب هلوقلو
 يف لاق ارهاظ هتنطلس حصتو : رئاظنلاو هابشألا بحاص ہرکذ يذلاو

 ٥٤٥۹ ص ١ج (۲)
 . 04 ص ١ ج (۳)
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 ‹ هل ريغص نبا ةنطلس ىلع ةیعرلا تقفتاو ناطلسلا تام : ةیزازبلا

 اعبت هسفن يلاولا اذه دعيو لاو ىلع ديلقتلا رومأ ضوفي نأ يغبني

 وه ةقيقحلا یفو نبالا وه مسرلا يف ناطلسلاو « هفرشلو ناطلسلا نبال

 . “هل ةيالو ال نم ةعمجلاو ءاضقلاب نذإلا ةحص مدعل يلاولا

 ”  ةيكلاملا بھذم _

 رومأ دحأب تبثت ىمظعلا ةمامإلا نأ ملعا » : يقوسدلا لوقي

 ىلع بلغتلاب اماو ام لهأتملا لوألا ةفیلخ لا ءاصیاب امأ : ةثالث

 يف ىعاري الو هتعاط تبجو بلغتلاب هتأطو تدتشا نم نأل سانلا

 فخا باكتراو « دسافملا ءرد ىلع رادملا ذإ ةمامإلا طؤرش اذه
 ةثالث مهيف عمتجا نم مهو دقعلاو لح ا لهأ ةعيب امأو . نيررضلا

 . 0. يأرلاو « ةلادعلاو ء ةمامإلا طورشب ملعلا رومأ

 روضحلاب ح يف اك دقعلاو لحلا لهأ ةعيبو : يقوسدلا لوقيو
 داقتعا يماعلا يفكيو مهعم بئاغلاو داهتجاو ديلا ةقفصب ةرشابملاو

 هيلع هلوق تحت لخدو . قسف كلذ فالخ رهظأ نإف « هرمأ تحت هنأ

 ةتيم تام مامأ ةعيب هقنع يف سيلو تام نم » : مالسلاو ةالصلا

 . ۶( ةيلهاج

 )١( ص ميت نبا هابشأ ۳۷ .

 )( ج يقوسدلا ٤ ص ۲۹۸ .

 ) )۳ج٤ ص ۲۹۸ .
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 *  ةیعفاشلا بهذم :

 يتأي ام مامإلا نییعت قيرط نأ يلازغلا مامإلا ركذ :

 يبنلا ةهج نم صيصنتلا - أ 6 .
 اصخش دهعلا ةيالول نيعي نأب رصعلا مامإ ةهج نم صيصنتلا ۔ ب

 شیرق رئاس نم وأ ہدالوأ نم ۱

 نم نوعيابيو نورخآلا هعبتي عاطم ةكوش يذ لجر نم ضيوفتلا - ج

 وهو اهب موقيو نورخآلا هعبتي ةكوش يذ يشرق صخش بلغت د
 نأل اعاطم راصو هتماما تدقعنا . ةمئألا تافصب فوصوم

 نتفلل ةراثإ هتعزانم 20 .

 لهأ ةعيب حصألاو ةعيبلاب ةمامإلا دقعنتو : يوونلا لوقيو

 رسيتي نیلا سانلا هوجوو ءاسؤرلاو ءاملعلا نم دقعلاو لحلا
 لعج ولف مامإلا فالختسابو « دوهشلا ةفص مهطئارشو مھعامتجا

 عماج ءاليتسابو مهدحأ نوضتريف فالختساك عمج نيب ىروش رمألا

 حصألا يف لهاجو قساف اذكو (29 .

 ءاملعلا نم دقعلاو لحلا لهأ ةعيب دقعنتو : ديزلا حرش يفو

 ةفص مهطورشو مهروضح ربتعي نيذلا سانلا هوجوو ءاسؤرلاو
 ء یفک دحاوب دقعلاو لح ا قلعت ول ىتح ددع طرتشي الو ء دوهشلا

 عمج نيب ىروش رمألا لعج ولف ء هلبق مامالا فالختسابو

 )١( ص داصتقالا ٠5٠١-7١5 .

 ) )۲ج جاہنملا ٤ ۱۳۲۔۱۳۱ ص .
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 اذكو « طورشلل عماج ءاليتسابو ؛مھدحأ نوضتريف فالختساکف

 . 230( عرشلا فلاخي ال اميف هتعاط بجتف لهاجو قساف

 دقعلاو لح ا لهأ ةعيب ةمامإلا دقعنتو و : بالطلا مهنم يفو

 « دوهشلا ةفصب مھعاےتجا رسيتملا سانلا هوجوو ءاملعلا نم

 ولو بلغتم ءاليتساو عمج نيب ىروش رمألاهلعجك مامإلا فالختسابو

 اه « لهأ ريغ ولو » : هلوق ىلع باهولا حتف قلعيو ء "لهآ ريغ
 لمش مظتنيل كلذو هدنجو هتكوشب سانلا رهق نيب ةأرمإو يبصك

 كلذب وهو )7( لهاجلاو قسافلاب هريبعت نم معأ اذهو نيملسملا

 . هلقن قبس ايف « لهاجو قساف » اذكو يوونلا مامإلا لوق دصقی

 دلاو وأ ادلو دهعلا يلو ناك نإو :هصخلم ام يدرواملا لوقيو

 : بهاذم ةثالث ىلع هل ةعيبلا دقعب مامإلا دارفنا زاوج يف فلتخا دقف

 2 مكحلا یرج يرجي هديلقتو . ةداهشلا ىرجم يرجت ةيكزت هل ةعيبلا

 هيلع ةدئاعلا ةمهتلل مكحلا اذكو ةزئاج ريغ دلاولا وأ دلولل ةداهشلاو

 . هيلإ ليملا نم هيلع لبج امب

 رمألا ذفان ةمألا ريمأ هنأل هل ةعيبلا دقعب درفني نأ زوجي : اهيناث

 . هتضراعم ىلإ اليبس الو هتمامإ ىلع اليبس

1 

 )١( نايبلا ةياغ - ۳۳۲ ص ديزلا حرش .

 ) )۲ص ع ج جینا ٣ ١*7 3١6 .
 ) )۳ج باهولا حتف ٤ ص ۳۰٣ .

 ۔۷۲-



 نم رثكأ دلولل ليملا نأل دلولا نود دلاولل دقعلا زاوج : ثلاثلا

 . بناجألاك ةزئاجف براقألا نم اهريغ امأ 2")دلاولا

 نم اضرلا روهظ طرش يف نوفلتخ ءاملعلا نأ يدرواملا ركذو
 نأ : اهدحأ : نیلوق ىلع ةمألل هل دوهعملا ةعيب موزلل رايتخالا لهأ

 ةمامإلا نأل ةرصبلا ءاملع دنع طرش رايتخإلا لهأ نم اضرلا روهظ

 : (مهيناثو . دقعلاو لحلا لهأ رایتخاب الإ مهمزلي ملف مهب قلعتي قح
 ىلع فقوتت مل رمع ةعيب نأل طرشب سيل اضرلا نأو ةدقعنم ةعيبلا نأ

 . ٣١ یضمأ اهيف هرايتخا ناكف اهب قحأ مامإلا.نألو ةباحصلا اضر

 : ةلبانحلا بهذم 5

 نوملسملا قفتا نم نأ رمألا هلمجو : ىنغملا يف ةمادق نبا لوقي
 ثيدحلا نم انركذ امل هتنوعم تبجوو هتمامإ تتبث هتعيبو هتمامإ ىلع

 مامإ دهعب وأ , هلك يبنلا دهعب هتمامإ تتبث نم هانعم يفو < عامجالاو

 رمعو . هتعيب ىلع ةباحصلا عامجاب هتمامإ تتبث تتبث ركب ابأ نإف ء هلبق

 جرخ ولو ء هلوبق ىلع ةباحصلا عمجاو هيلإ ركب يبإ دهعب هتمامإ تتبث
 هتعاطب اونعزأو هل اورقأ یتح سانلا بلغو هرهقف مامإلا ىلع لجر

 نب كلملادبع نإف هيلع جورخلاو هلاتق مرحي امامإ راص ىتح هوعباتو

 ىتح « اهلهأو دالبلا ىلع ىلوتساو « هتلقف ريبزلا نبا ىلع جرخ ناورم

 يف امل كلذو « هيلع جورخلا مرحي مهل اماما راصف اهركو اعوط هوعياب
 مهلاومأ باهذو مهئامد ةقارإو ء نيملسملا اصع قش نم هيلع جورخلا

 ىلع جرخ نم » : مالسلا هيلع هلوق مومع يف هيلع جراخلا لخديو

 )١( ص هماكحأ ٠١ .

 ا



 . ۸( هلاتق بحو ایغاب هوجولا هذه دحأب هتمامإ تتت نم ىلع

 الو « هدعب مامالا ىلإ دهعي نأزوجي 0 يلعي وبأ مامإلا لاقو

 دهعلا نأب كلذ للعيو ء دقعلاو لح ا لهأ ةداهش ىلإ كلذ يف جاتحي

 اذإ هوبأ وأ هونبب هل بسني نم ىلإ دهعي نأ زوجيو ةمامإلل دقعب سيل
 هل دوهعملل دقعنت ال ةمامإلا نأل ةمئألا تافص ىلع هل دوهعملا ناك

 . 229هنع يفتنت ةمهتلاو نيملسملا دهعب دقعنت انإو دهعلا سفنب

 بجتو  مامإلم دقعنت ةمامإلا نأ ةقباسلا لوقنلا نم ذخؤي

 قرطلا ىدحاب ۔ عرشلا مكح امزتلم مادام هيلع جورخ ا مدعو هتعاط

 : ةيتآلا

 نيحلاصلا دحأ دقعلاو لحلا لهأ عيابي نأب كلذو : ةعيبلا ةقيرط - ١

 ‹ هتعيب ةيفاكلا مزتليو ء اهطورش مهيف عمتجت نيذلا ةمامإلل

 بئاغلاو اروضح ديلاب ةعيابملاب نوكتو مهيلع اذفان هرمأ ريصيو

 ةيالو تحت هنإ « هداقتعا يفكي يماعلاو هتعيب ىلع دهشي نأ يفكي
 اوحفصتي نأ دقعلاو لحلا لهأ ىلع نأ يدرواملا ررقيو « مامإ

 عرسي نمو الضف مهرثكأ نوراتخيف ةمامإلل نيحشرملا لاوحأ

 : ةمامإلا هيلع نوضرعيف هتعاط نع نوفقوتي الو هتعيب ىلإ سانلا

 ةقيرط براقت يهو قرطلا لضفأ اذهو (٣)اھیقحتسم نم هريغ ىلإ

 )١( ص ۸ ج ىنغلا ٥٢ہ - ۵۲۷ .

 . ٥٢ ص هماكحأ (۲)

 . ۷ ص هماكحأ (۳)

 ۔۷ -



 سيئر رايتخا يف ةقيرطلا هذهو ةليسولا تفلتخا نإو باختنالا

 لحلا لهأ مهو ةنيدملا لهأ نأ كلذ ىلع ليلدلاو ةيعامجإ ةلودلا

 دقلف اضيأو ناكم لك يف نوملسملا مهقفاوو ركب ابأ اوعياب دقعلاو

 نيدترم نم نيجراخلا ةدوع دعب هيلع وهام ىلع لاحلا رقتسا

 . مالسإلا ةلود ىلإ ةاكزلا يعنامو

 نم قباسلا مامإلا فلختسي نأب كلذو : فالختسإلا ةقيرط ۲

 ىلع ليلدلاو اضيأ ةيعامجإ ةقيرطلا هذهو نيملسملا ةمامإب موقي
 ىلع سانلا هقفاوو هنع هللا ىضر رمع فلختسا ركب ابأ نأ كلذ

 فالختسا ىلع مہنم اعامجإ سانلا ةقفاوم ءاهقفلا ربتعاو هفالختسا
 ةمامإ تدقعنا اهب ةعيب كلذ دعب تمت يتلا ةعيبلا اوربتعي ملو رمع

 لهو . ركب يبأ فالختسإل سانلا نم رارقإ اهوربتعا لب رمع
 راتخا ء هل اطرش فالختسإلاب دقعلاو لحلا لهأ اضر روهظ ربتعي

 طرش دقف یلعی وبأ امأو ۱ مهئاضر روهظ طرتشی ال هنأ يدرواملا

 هنأ ىري فلختسا نمل ةمامإلا دقع نأ كلذ ىلع ليلدلاو مهءاضر

 نع لوقنملا ناك نإو ء هل نيملسملا دهعب الإ ةعيبلا هب دقعنت ال

 الهأ هيلإ دوهعملا نوكي نأ دبالو « كلذ ديفي ال ةمادق نبا

 لوبق نأ يلعيوبأ ىريو « دهعلا لبقي نأو دهعلا نيح ةمامإلل
 لوبقلا تقو نأ يدرواملا راتخاو (١)مامإلا توم دعب نوكي دهعلا

 دوهعملا ىلإ ةمامإلا هنع لقتنتل توملا تقو دهعلا تقو نيب نوكي
 رايتخا وه سفنلا هفلأت يذلاو . (مدقتملا لوبقلاب ةرقتسم هل

 )١( ۔ 56 ص هماكحأ ٢٢ :

 )٢( هماكحأ ١١ .



 نم اضرلا هيف متی نأ دبال دقعلاو دقع دھعلا نأل يدرواملا

 دوهعملا ىلإ ةمامإلا لاقتنا لبق لوبقلاو باجيإلا متي نأو نيفرطلا

 هنأل عازن يف ةمألا عقوي دق توملا دعبام يلإ اضرلا لجأ ول ذإ « هل

 ىلإ رمألا لوؤي نأ يغبني لاح ا هذه ينو  هيلإ دهعلا ضفر امر
 قيرط مهسفنأ ىلع اودسي نأ نيملسملاب قيلألاو دقعلاو لح ا لهأ

 . عازتلا

 يلعي يبإ رايتخا ىلع ءانب زاج ادلاو وأ انبا هيلإ دوهعملا ناك اذإو
 ةيحالصل اديكأت دقعلاو لحلا لهأ اضر روهظ نم دبال نكل

 . هللا همحر لوقي امک ةمهتلل ايفنو ةمامإلا

 ادبم لوبق نكي هنإف اهمظنو ةرصاعلا ءامسألا انلبق دق انمد امو

 ىلإ دهعلا زاوج نم ءاهقفلا ضعب هركذ يذلا ىنعملا ىلع ةثارولا

 اذه يف ةضاضغ الو . دقعلاو لحلا لهأ اضر طارتشا عم دلولا

 . نيملسملا ةمامإل الهأ يأ  هيلإ دهعلل الهأ هيلإ دوهعملا مادام

 لمش ع ةرورض قیرط قیرطت اهو : بلغتلاو رهقلا ةقيرط ۔۳
 طورش يف انؤاهقف فلتخا دقو ايعيبط اقيرط سيلو نيملسملا

 : ةمئألا فاصوأ ىلع نوكي نأ دبال هنأ یار مهضعبف « بلغت

 مل مهضعبو . اهرك وأ اعوط هل سانلا نعذي نأ طرش مهضعبو
 ريغ ةمامإ لاحلا هذه يف انئاملع ضعب زاجأ یتح ائيش هيف طرتشي

 بلغتلا عم نوكي دق هنأ ركذ مهضعبو ةرورض لاح هنأل لهألا

 نيطالس نع نيدباع نبا لاق اك دقعلاو لحلا لهأ ةعيابم رهقلاو
 الإ قيرطلا اذه لضفت ال تناك نإو سفنلاو . مهل اعدو هنامز
 يف هرطخ هل رمأ مهودع مامأ مهتملك ةدحوو سانلا ءامد نقح نأ

 د - ۷٦



 وه هنع يلختلا نكميال يذلا ديحولا طرشلا نکل ۱ مالسإلا رظن

 لک اولمعتساو نیملسم لا ريغ لواطت ولف . السم بلغتم ا نوكي نأ

 ثيحد ةرثكلا نم نوملسملا ناكو  نيملسملا اورهقو لئاسولا

 بلغتملا كلذ ةدهاجم نيملسملا ىلع ناك  هعلخ ىلإ مهداهج يدؤي

 يلازغلا مامإلا داز دقلو انؤاهقف اهركذ يتلا قرطلا يه هذه

 داز مک  عقي مل ضرف درجم وهو ةي يبنلا نم صيصنتلا ةمادق نباو

 مهدنع ةعاطلا قيقحتب ةربعلا نال ضوفملا نوعيابيو نورخآ هعبتي

 2 ىعيبطلا قيرطلا هنأل ةعيبلا قيرط وه ىلوألا ناك نإو مكحلا ذافنو

 مامإلل مهرايتخا كلذ نأل سانلا بلغأ ةقفاومب هيف ةكوشلا ققحتتو

 . هيلع نيجراخلا دض هترصانمو هتعاطب نومزتلم مهو

 كلم ةملك اهنيب نم نإف ةرصاعملا ءاسألا اضيأ انلبق دق انمد امو

 نإف مظنلا هذه يفو ء ةيكلملا اهمظنب طبترت تاملكلا هذهو ناطلس وأ

 سلجم هل نوكيف غلبي مل اريغص نوكي دق يلولا اذهو دهعلل ايلو كانه

 ةيالو بولسألا اذه نيب نمو هب مكحي يذلا هبولسأ نوضريف يكلملا
 ةيزازبلا ىوتف ساسأ ىلعو هركذ قبس اك ايبص يلولا نوكي دقو دهعلا
 ميجن نبال رئاظنلاو هابشألا نع ةلوقنملاو نيدباع نبا اهيلإ راشأ يتلا
 نأل . يبصلا غلبي نأ ىلإ مامإلا لمعب نوموقي مہنأل امامإ هلوبق نكمي

 مسرلا نم رثكأ لمعلاو قيبطتلا هيف يعاري يمالسإلا ماظنلا

 . ينابمل اب ال یناعملاب ةربعلاو ء ةروصلاو

= NV 



 5 كَ

 یا جتا لج
 ےس نج ےہ

 : ةثيدح ةرظن

 لهأ هب موقي ام نأ ةيمالسإلا مظنلا يف نيشحابلا ضعب ىري

 اباختنا سيلو ةمامإلل نيح اصلا دحأل مہنم احيشرت الإ سيل رايتخالا

 ةفيظو نأ هركذ قبس |مک انيأر يفو . 2)ىملح دومحم روتكدلا لوقي
 باختنإلا امأ ةفيلخلا حيشرت يف ةمألا لیثق درج يه رايتخإلا لهأ

 نيملسملا عومجم  نيبخانلا عومجمل الإ نوكي الف ةفيلخلل يئابغلا

 نيدلا ءايض دمحم روتكدلا نع لقنیو باختنالا قح مهل نيذلا

 اونوكي مل مهعزانم فالتخا ىلع مالسإلا ءالع نإ » : هلوق سیرلا

 قيرط نع الإ مامإلا رايتخا نوكي نأ لاوحألا نم لاح يأب نودصقي

 نأ دبالو ةماعلا ةقفاوملاب رفظي نأ دبال رايتخالا نإو « ةرحلا ةعیابملا

 . 20( اضرلاو ةرواشملاب مامإلا نییعت نوكي

 نم ةروص نكي مل فالختسإلاف ٠ : فالختسالا نع لوقيو

 مايق نم ةروص وهامنإو ضعبلا روصتي دق |مک دهعلا ةيالو روص
 يف یئاہنلا يأرلاو حيشرتلاب موقی نم وأ ةفیلخ حيشرتب قباسلا ةفيلخلا

 . 29( اهعومجم يف ةيمالسإلا ةمألل ةفيلخلا رايتخا

 ةمهم نأ ررقي ذإ يواملعلا ناهيلس روتكدلا لام هاجتإلا اذه ىلإو
 ثدحتي نيحو ء (حيجرتلاو حيشرتلا ىلع رصتقت دقعلاو لحلا لهأ

 )١( ۷۱۔۷۰ ص يمالسإلا مكحلا ماظن .

 ص ةيمالسإلا ةيسايسلا تايرظنلا (؟) ۲۲۹

 ) )۳ص يمالسإلا مكحلا ماظن ۵.

 )٤( ص ثالثلا تاطلسلا ۳۹۱ .
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 درج ایئاہن ةفيلخلا رایتخا حبصی له : لوقي نيملسملا يقاب رود نع
 اذه اوسرد نيذلا ءاهقفلا عيمج نإ ؟ دقعلاو لح ا لهأ رايتخا (

 لهأ ةطساوب ةفيلخلا حيشرت متي نأ ةرورض ىلع نوقفتم عوضوملا
 ينوناقلا رثألاب قلعتي |میف حضاو ريغ مهنم الك نكلو دقعلاو لحلا
 يهتني نأ دبال مهمالك يف لمأتملا نإ ريغ « ةوطخلا هذه ىلع بترتملا

 ىقاب ةقفاومب الإ امات نوكي نأ نكميال ةفيلخلا رايتخا نأ ىلإ

 وأ ةحارص دقعلاو لحلا لهأ رايتخإل مهارارقابو ء نيملسملا
 . ©انمض

 يمالسإلا ینعمل اب دهعلا ةيالوف : فالختسإلا نع اضيأ لوقيو

 قوتسا نم ىلإ الإ دهعي نأ زوجي الو ء حيشرتلا ىلع اهرود رصتقي
 ةفالخلاب عيوب اذإ دهعلا يلو نأو . فلس ايف اهيلإ انرشأ يتلا طورشلا

 هحيشرت درجم نمال ةيلاتلا ةعيابملا هذه نم هزكرم دمتسي هنإف كلذ دعب

 . 2( هيلإ دهع يذلا ةفيلخلا لبق نم

 هلاقام ةفيلخلا رايتخإل ةيمالسإلا ةروصلا نع لاقي ام حضوأو

 قفتملا طورشلا عمجتسا نمو » : لوقي فالخ باهولادبع خيشلا

 لهأ هعياب اذإ الإ . ةعاطلا قح سانلا ىلع هل امامإ ريصي ال اهيلع

 ء يأرلاو ملعلاو ةلادعلا لهأ نم ةمألا مهراتخت نيذلا . دقعلاو لح ا

 ركذ دقو « هتعيابمو ةفيلخلا رايتخا اهمهأو « ةماعلا اهرومأ يف مهعبتتو

 ةيالوب فالختسالاب امامإ ريصي ةعيبلاب امامإ ريصي اك مامإلا نأ ءالعلا
 مل نأ دهعلاو فالختسالا نأل اباوص سيل ةرهاظ لوقلا اذهو . دهعلا

 . ۳۹۰۵ ص قباسلا عجرملا (1)
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 . ةعاطلا قح هل امامإ هب فلختسملا نوکیال دقعلاو لح ا لهأ هرقي

 . دهعلاو فالختسالا ىلع ال دقعلاو لحلا لهأ ةعيب ىلع ةدمعلاف

 ام هوعيابو رمع نم اريخ ركب يبأ ةافو دعب وأر نيملسملا نأ ولو

 ول كلذكو « مهيلع ةجح ركب يبأ دهع ناك الو ضراعم مهضراع
 « مهيف ىروشلا رمع لعج نيذلا ةتسلا ريغ ادحاو نيملسملا عياب

 فلسلا نم احيشرت نوكي نأ ودعيال فالختسالاوأ دهعلاف

 امامإ هراتخت نميف لصفلا لوقلا ةبحاص كلذ دعب ةمألاو « فلخلل

 م اذإ هلزع يف قحلا الو « هتسايس ىلع فارشإلا يف قحلا اهل نأ امك

 . هتعيب يف هيلع مهدهاع امب مقي

 ناك ايأ درفلل ال دقعلاو لحلا ىلوألا ةفیلخلا ةيلوست یف يأرلاف

 هنأل اهرش نيملسملا هللا ىقو هنتف ركب يبأ ةعيب هتردابم رمع دع كلذو

 یتح رمع حشري مل ركب وبأو ء دقعلاو لح ا يلوأ نيب رواشتلا لبق هعياب

 الو ء هتدشب الإ دحأ هبعي ملو « ةباحصلا رابك عم رواشتلا لاطأ

 هل اولعجو هتسلا ىروشلا لاجر نم هسفن فوع نب نمحرلادبع جرخأ

 ءاربك رواشي وهو مون ريشكب هنيع لحتكت ال اثالث يقب رايتخإلا

 قبس امک ةلبانحلا كلسم نم بيرق اذهو . (١)راصنالاو نيرجاهملا

 : يه ةثالث اطورش دقعلاو لحلا لهأ يف انؤاھقف طرتشا دقو

 . اهطورشل ةعماجلا ةلادعلا ١

 )١( ص ةيعرشلا ةسايسلا ٦۸-۷ ٠



 طورشلا ىلع ةمامإلا قحتسي نم ةفرعم ىلإ هب لصوتي يذلا ملعلا -
 . اهيف ةريتعملا

 ريبدتبو حلصأ ةمامإلل وه نم رايتخا ىلإ نايدؤملا ةمكحلاو يأرلا - ٣

 . فرعأو موقأ حلاصملا

 نم لمعب موقي نم لك يف ساسألا يه ةثالثلا طورشلا هذهو

 لامعألا مظعأ مهسيئرل نيملسملا رايتخاو نيملسملا ةحلصم هنأش

 عبطلابو دودحم ددع يف ققحتت امنِإ طورشلا هذهو . نيملسملا ةحلصمل

 يذلا عضولا اذه لثم ساقي نأ يغبني الو . نيملسملا ةماع سيل

 طرش وه نآلا يرجي ام ةياغ ذإ نآلا يرجي ام ىلع لالا هيف ظحول

 ناك نإو  ةيسايسلا قوقحلا ةرشابم نم نامرحلا مدعو طقف نسلا

 ةلادعلل طقسم نيعم فارحنإل ةجيتن ةيسايسلا قوقحلا نم نامرحلا

 يمالسإلا موهفملا نأل عساولا يمالسإلا موهفملاب ةلادعلا تسيل اهنكل

 طرش كلذك . دقعلاو لحلا لهأ رايتخا ىلإ نئمطي ناسنإلا لعجي

 رابتعال ذإ ءاهقفلا لوق ىلإ نئمطن انلعجي كلذو . نآلا مدعنم يأرلا

 . رايتخإلل حلصي ال نم رایتخإل

 ةمامإلل اقرط رهقلاو بلغتلا ةقيرطل ءاهقفلا لوبق ءوض يفو

 هيف طرتشي ال هنإ : مهضعب لوقو . ةرورضلل ةمامإلا ةحصب مهوقو
 . ةيبعشلا تاروثلا باحصأ ةسائر ةحصب مکح ا نكمي هنإف طرش يأ

 لودلا ضعب يف موقت يتلا ةيركسعلا تابالقنإلا وأ ء ةيبزحلا وأ
 ضرغل بلغتلا رصاني ودع كلذ ءارو نوكي دق ناك نإو ء ةيمالسإلا

 نورقي ءاھقفلاب ينأكو . روظحملا حابأ ةرورضلا مكح نإ الأ . ہدنع

 دورول حيحص اذهو زئاج ريغ مهيلع بلغتلاو ةمئألا ىلع ةروثلا نأ
 . كلذب راثآلا

 ۔۸۱-



 : طورشلا ضعب دقاف ةمامإ

 يف ةبجاولا طورشلا ضعب يف نوفلتخ ءاملعلا نأ انل حضتا دق

 بحأو . ضعب عم اهضعب عامتجا رذعتل ةمامإلا دقع ةحصل مامإلا

 . بجاولا قيقحت انل ینستی ىتح مامإلا رايتخإل هلمع بجیام نيبأ نأ

 هذه لوحو ةبجاو بجاولا ةمدقم نأ لوصألا یف ررقت دقل

 ام يه بجاولا ةمدقم » : روكدم مالس دمحم روتكدلا لوقي ةدعاقلا

 ببس غولبلاف 3 موصلاو ةالصلل ةبسنلاب غولبلاک هيلع بجاولا فقوتي

 : نيمسق ىلإ بجاولا ةمدقم نييلوصألا

 ءاوس بجاولا بوجو اهيلع فقوتي اموهو . بوجو ةمدقم - ١

 اطرش مأ موصلاو ةالصلل ةبسنلاب تقولاك هيف اببس تناكأ

 ةراهطلاك بجاولا دوجو اهيلع فقوتي ام يهو : دوجو ةمدقم - ۲

 يمستو ةعمجلا داقعنإل بولطملا ددعلا دوجوو ةالصلل ةبسنلاب

 . ةحص ةمدقم

 فلكحملا نم اهلعف بولطم ريغ  فيلكتلا ۔ بوجولا ةمدقمو

 3 ةالصلا تقو لاخدإ فلكملا رودقم يف سیلو هرودقم يف تسيل اہنأل

 . جحلا ةعاطتسا الو ةاكزلل باصنلا كلم الو

 نم داجيا لثم فلكملا رودقم يف نوكتال دقف ةحصلا ةمدقم امأ
 دقو <« هيلع بجت الف ةعمح ا ةالص داقعنإل ةمامألا تافص هيف ققحتت

AY - 



 لسغ ققحتیل سأرلا نم ءزج لسغك هيلع بجتف هرودقم يف نوكت

 نم ءزج مايصكو # مكهوجو اولسغاف # : ىلاعت هلوق يف هجؤلا
 . ©)موصلا ققحتيل ليللا

 ةالولاو ةاضقلا يف طرتشي ام كلذكو : ةيميت نبا مامإلا لوقيو

 يف طورشلا رئاسو لب ناكمإلا بسحب هلعف بجي طورشلا نم
 ةردقلا عم بجاو كلذ لك كلذ ريغو داهجلاو ةالصلا نم تادابعلا
 . 20( اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الف زجعلا عمامأف

 رومأرئاسو تايالولاو تاهحلا اذکھف : اضيأ ررقیو

 45 متعطتسا ام هللا اوقتاف # : ىلاعت هلوق يف هلك كلذو ء نيملسملا

 . « متعطتسا ام هنم اوتآف ءیشب مكترمأ اذإ » : لگ يبنلالوق يفو

 غاب ريغ رطضا نمف : لاق ةقيبخلا معاطملا مرح امل هللا نأ امك

 نيدلا يف مكيلع لعج امو © : ىلاعت لاقو 2 « هيلع مثإ الف داع الو

 تناك اذإ هيلإ رطضي ام مرحي ملو عاطتسي الام بجوي ملف # جرح نم
 . “دبعلا نم ةيصعم ريغب ةرورضلا

 نمو مامإلا بصن نيملسملا ىلع بجي هنإف قبسام ىلع ءانبو
 حلصألا اورضحب نأ سانلا فلكيال نكلو هرايتخا توجو كلذ ةمدقم

 حلاصلا مامإلا اورضحي نأ مهرودقمب سيل مهنأ ایک « امامإ هرايتخإل
 ددع دجو اذإ مهيلع نكلو ء هب دقتعن يذلا ددعلا وأ ةعمح ا داقعنال

 )١( ۳۲۔۳۱ ص يالسإلا هقفلا لوصأ .

 )٢( ص ةيعرشلا ةسايسلا ۱۸۳-۱۸۲ .

 )٢( ص قباسلا عجرملا 185 .
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 ىلع كلذكو مہنیب نم حلصألا راتخي نأ ةمامإلل اومدقتو نیح اصلا نم

 وه مهدحأ نوكي نأ مهيلع سیلو اه اومدقتي نأ ةمامإلل نيحاضلا

 دودح يف رايتخالا نوكيو مثإلا نم سانلا جرخي كلذبو .مامإلا

 ةقيقحلا ىلع رذعتي مامإلا يف ةبولطملا طورشلا عامتجا نأل ةعاطتسإلا

 هيف ققحتت الجر اوراتخي نأ نوملسملا بلوط اذإف صخش يف اهعامتجا

 . اعرش عقاو ريغ كلذو . قاطي ال امب افيلكت كلذ ناك طورشلا

 ۔ یمظعلا ةمامإلا عوضوم  عوضوملا اذه يف لوقلا ةصالخو

 : يتأي ام عوضوملا اذه يف ثحبلا هيلإ ىهتنا امو اهداقعنا قرطو

 الو كلذ ىلع ليلد لقعلاو . عرشلاب بجاو مامإلا بصن - ١
 . هضراعي

 . بسن يأ نم الو ناكم يأ نم دحأب طبترت ال ةيالولا نأ- ۲

 ريغ هل فصوةقيقحلا يف وه مسإ يأب ةلودلا سيئر ةيمست نإ- *
 . اعرش ةعونمم

 ةنسلاو باتكلا هلوصأو اہنیدب ةديقم ةيمالسإلا ةلودلا ةسائر -

 . عامجإلا ةصاخبو داهتجإلاو

 اهب ترم يتلا فورظلاو اهدعابتو ء ةيمالسإلا ميلاقألا ددعت نأ ه

 ةماقإ لعجت ةقشملل اعفدو ةرورضلل ةيعرم رومأ ةيمالسإلا ةمإلا

 . ةدقعنم ميلقإ لكل سيئر

 هل عستي رمي اهمكح مظن يف ةيمالسإلا ميلاقألا هيلع تفراعت ام -
 ةحلصم ىلع صرح ا هنم ضرغلا مادام هلبقيو يمالسإلا هقفلا

 . هللا دودح ةماقإ ىلإ ايدؤم مادامو « نيملسملا

 نم مامإلل دبالو . ةعاطتسإلا ردقب ققحتت ةمامإلا طورش -

 مى

 ےک
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 رذعتل كلذو ةايحلا يحاون نم ةیحان لك يف نيصلخم نيراشتسم

 . نامزلا اذه يف ام صخش يف طورشلا عامتجا
 - يبصلا ةمامإ ىمست ال اك رايتخإلا ةلاح ةأرملا ةمامإ زوجت ال- ۸

 . امل الهأ ناكو العف غولبلا دعب ةمامإلا ةرشابمب الإ ةمامإ

 مامإلا رايتخا قئارط لكل عستي عساولا يمالسإلا دقعلا ۔ ۹

 . مهمامإ رايتخإ يف سانلا ةيرح نمضت تمادام

 مه نيذلا ادع  ۃدقعنم ةیلاح ا ةيمالسإلا لودلا ءاسؤر ةمامإ ۔٠

 الو مالسإلا ءادعأ نونواعيو < مهنيد ىلعو نيملسملا ىلع برح

 . مهبر دودح نوعري الو ٍنيملسملا ةحلصم ىلع نوصرحي

 مالسإلا ف ةلودلا سيئر تابجاو

 سيئر ماهم ددحن نأ انب ردجي ثحبلا هيلإ ىهتنا يذلا اذه دعب

 انه ركذن نأ بسانملا نمو « نيملسملا ءاهقف رظن ةهجو نم ةلودلا

 ىلإ بتك ذإ زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا ىلإ يرصبلا نسحلا ةلاسر
 : لوقي هيلإ بتكف لداعلا مامإلا هل فصي نأ ليلجلا يعباتلا كلذ

 دصقو ء لئام لك ماوق مامإلا لعج دق هللا نأ نينمؤملا ريمأ اي ملعا

 لک عزنمو «مولظم لك ةفصنو «دساف لك حالصو « رئاح لك
 ء هلبإ ىلع قيفشلا يعارلاک نينمؤملا ريمأ اي لدعلا مامإلاو « فوهلم
 عضاوم نعاهدوزيو « يعارملا بيطأ امن داتري يذلا قيفرلاو

 مامإلاو ء زغلاو رح ا ىذأ نم اهفنكيو « عابسلا نم اهيمحيو ء ةكلهلا
 اراغص محل ىعسي هدلو ىلع يناحلا بألاك نينمؤملا ريمأ اي لداعلا

 « هتامم دعب مه رخديو « هتايح يف مهل بستكي « ارابك مهملعيو
 «اهدلوب ةقيفرلا ةربلا ةقيفشلا مألاك نينمؤملا ريمأ لدعلا مامإلاو

 ۔۸6۵ -۔



 همطفتو ةرات هعضرت « هنوكسب نكست ء الفط هتبرو « اهرك هتلمح

 ريمأ اي لدعلا مامإلاو « هتياكشب متغتو « هتيفاعب حرفتو « ىرخأ
 نويو « مهريغص يبري ء نيكاسملا نزاخو « ىماتيلا ىصوم نينمؤملا

 حلصت حناوجلا نيب بلقلاك نينمؤملا ريمأ اي لدعلا مامإلاو « مهريبك
 .نينمؤملا ريمأ اي لدعلا مامإلاو ء هداسفب دسفتو « هحالصب حناوجلا

 رظنيو . مهعمسيو ء هللا مالك عمسي هدابع نيبو هللا نيب مئاقلا وه

 نينمؤملا ريمأ اي نكت الف « مهدوقيو هللا ىلإ داقنيو ء مهيبريو هللا ىلإ
 درشو لالا ددبف , هلايعو « هلام هظفحتساو هديس هنمتئا دبعك

 لزني هللا نأ نينمؤملا ريمأ اي ملعاو . هلام قرفو هلهأ رقفأف ء لايعلا

 صتقی نم مهلتق اذإ فيكف شحاوفلاو ثئابخلا نع اهب عزيل دودحلا

 « هدنع كعابشأ ةلقو . ہدعب امو توملا نينمؤملا ريمأ اي رکذاو ء مهل

 ريمأ اي ملعاو ء ربکألا عزفلا نم هدعب الو « هل دوزتف هيلع كراصناو
 ‹ كؤارث هيف لوطي هيف تنأ يذلا كلزنم ريغ الزنم كل نأ نينمؤملا

 امي هل دوزتف اديحو اديرف هرعق يف كنوملسي ء كؤابحأ كقرافيو

 # هينبو هتبحاصو هيبأو همأو ء هيخأ نم ءرملا رفي موي 8 . كبحصي
 , رودصلا ينام لصحو روبقلا يفام رثعب اذإ نينمؤملا ريمأ اي ركذاو
 « اهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغي ال باتكلاو .ةرهاظ رارسالاف

 عاطقناو  لجألا لولح لبقو « لهم يف كنأو نينمؤملا ريمأ اي نآلاف

 مهب كلست الو ء نيلهاجلا مكحب نينمؤملا ريمأ اي مكحت ال « لمألا
 ال مهنإف ء نيفعضتسملا ىلع نيربكتسملا طلست الو نيملاظلا ليبس

 كراز وأ عم ارازوأو « كرازوأب ؤوبتف ء همذ الو الإ نمؤم يف نوبقري
 هيف اب نوعنمي نيذلا كنرغي الو ‹ كلاقثأ عم الاقثاو كلاقثأ لمحتو

 « كترخآ يف كتابيط باهذب مهايند يف تابيطلا نولكأيو « كسؤب

 - مكس



 تنأو ء ادغ كتردق ىلإ رظنا نكلو . مويلا كتردق ىلإ رظنت ال

 نم عمجم يف « ىلاعت هللا يدي نيب فقومو . توملا لئابح يف روسأم
 ينأو ٠ # مويقلا يحلل هوجولا تنعو © نيلسرملاو « نييبنلاو ةكئالملا

 لآ مل يلبق نم يهنلا يلوأ هغلب ام يتظعب غلبأ مل نإو نينمؤملا ريمأ اي

 ةيودألا هيقسي ةبيبح ىوادمك كيلع يباتك لزنأف < احصنو ةقفش

 ريمأ اي كيلع مالسلاو . . ةحصلاو ةیفاعلا نم هل وجري امل ةهيركلا

 . 20( هتاكربو هللا ةمحرو نيئمؤملا

 ةياعرو . ةمحرو لدع - هتيعر وحن مامإلا تابجاو : الوأ

 ةوسقلاو . ىلاعت هللا عرشب مهذخأو اهيحاون عيمج نم مهحلاصمل

 . مہہر عرش ىلع اوجرخ مه نإ مهيلع

 . نيصلخملا ريغ ناوعألاو ءوسلا ةناطب نم ریذحتلا : ایئاٹ

 وهام مامإلا دؤي مل اذإ ةمايقلا موي نم ريذحتلا - ١ : اٹلاٹ

 . ريصملا ءوس نم هبر دنع هاقليس ابو هب فلكم

 نم ةيسفنلا دئاقعلا نم هلقن |مف نيدباع نبا نع لقنلا قبس دقو - ۲

 ةجاح يف ةمألا لامعأ نم هب موقي ابو مامألا ةماقإ ىلع ليلدلا

 : يلاتلا وحنلا ىلع يهو . هيلإ
 . ماكحألا ذيفنت أ

 . دودحلا ةماقإ -

 . ٥٤١-۱٥١ ص ةرهزوبأ  ةيمالسإلا بهاذملا )١(

 .ه ۸۷ -



 . روغثلا دس - ج

 . شويجلا زيهجت  د
 . تاقدصلا ذخأ - ھ

 . قيرطلا عاطقو ةصصلتملاو . ةبلغنملا رهق - و

 ۱ . دايعإلاو عمج ا ةماقإ - ز

 . قوقحلا ىلع ةمئاقلا تاداهشلا لوبق ۔ ح
 ۱ مهل ءایلوأ ال نيذلا رئاغصلاو راغصلا جیوزت - ط

 . مئانغلا ةمسق - ي

 ةرشع ةماعلا رومألا نم همزلي يذلاو : ىعفاشلا يدرواملا لاق -

 ( ۱ : ءايشأ

 فلس هيلع عمجأ امو ء ةرقتسملا هلوصأ ىلع نيدلا ظفح : امهدحأ

 « ةجحلا هل حضوأ هنع ةهبش وذ غاز وأ عدتبم مجن نإف . ةمألا

 نوكيل دودحلاو قوقحلا نم همزلي اب هذخأو « باوصلا هل نيبو
 . للز نم ةسورحم ةمألاو للخ نم اسورحم نيدلا

 نيب ماصخلا عطقو « نيرجاشتملا نيب ماكحألا ذيفنت : يناثلا

 فعضي الو ء م اظ ىدعتي الف . ةفصنلا متت ىتح نيعزانتلا

 . مولظم
 يف سانلا فرصتيل ميرحتلا نع بذلاو : ةضيبلا ةيامح : ثلاثلا
 . لام وأ سفنب ريرغت نم نينمآ رافسألا يف اورشتنيو شیاعلا

 ء كاهتنالا نع ىلاعت هللا مراحم ناصتل دودحلا ةماقإ : عبارلا

 . كالهتساو فالتا نم هدابع قوقح ظفحتو

 ال یتح ةعفادلا ةوقلاو ء ةعناملا ةدعلاب روغثلا نيصحت : سماخلا

- ۸۸۰- 



 وأ ملسم اھیف نوكفسي وأ امرحم اهيف نوكهتني ةرغب ءادعألا رهظت
 . امد دهاعم

 وأ ملسي ىتح ةوعدلا دعب مالسإلا دناع نم داهج : سداسلا

 هلك نيدلا ىلع هراهظإ يف ىلاعت هللا قحب ماقيل ةمذلا يف لخدي

 اصن عرشلا هبجوي ام ىلع تاقدصلاو ءيفلا ةيابج : عباسلا

 ۔ فش الو فوخ ريغ نم اداھتجاو

 فرس ريغ نم لالا تيب يف قحتسي امو « ایاطعلا ريدقت : نماثلا

 . ريخأت الو هيف ميدقت ال تقو يف هعفدو رينقت الو

 نم هيلإ هضوفي ايف ءاحصنلا ديلقتو « ءانمألا ءافكتسا : عساتلا

 ةءافكلاب لامعألا نوكتل . لاومألا نم مهيلإ هلكيو لامعألا

 . ةظوفحم ءانمألاب لاومألاو « ةطوبضم

 . لاوحألا حفصتو رومألا ةفراشم هسفنب رشابي نأ : رشاعلا

 صضيوفتلا ىلع لوعي الو ةلملا ةسارحو ةمألا ةسايسب ضبغيل

 لاق دقو ء حصانلا شغيو نيمألا نوخي دقف ةدابع وأ ةذلب الغاشت

 نيب مكحاف ضرألا يف ةفيلخ كانلعج انإ دواد اي # : ىلاعت هللا

 . 4 هللا لیہس نع كلضيف ىوهلا عبتت الو قحلاب سانلا
 ٤ - 29يلبنحلا يلعي وبأ هلاق ام لثم .

 )١( ص هماكحت ٠١ ح١۱٦١.۔

 ) )۲ص هماكحأ ۲۸-۲۷ .

 ۔۸۹-



 مامإلا ءافلخ

 قلطمب وأ ةريدب هنع لغاشتلاب وأ ء هدلب نع دعبلاب ءاوس هنع زجع اهيف
 ديلقتو ءانمألا ءافكتسا نم مامإلل دبال هنأ انل ناب دقو « هنع زجعلا

 مامإلا نوناعي نم يدرواملا مسق دقلو لامعأ نم هضوفي ايف ءاحصنلا

 مهنأل ءارزولا مهو : ةماع مهتيالوو ةماع مهلاعأ نيوكت مسق ١

 . رومألا عیمج يف هنع نوباتني

 ميلاقألا ءارمأ مهو : ةماع مهتيالوو ةصاخ مهلاعأ نوكت مسق - ١

 عسیمج يف ماع لامعألا نم هب اوصخ اميف رظنلا نأل نادلبلاو

 . رومألا

 يضاق مهتلثمأ نمو : ةصاخ هتيالوو ةماع هلامعأ نوكت مسق ۔٣

 نأل جارخلا يفوتسمو .روغثلا يماحو شيجل ا بيقنو « ةاضقلا

 وأ دلبلا يضاق لثم : ةصاخ هتيالوو صاخلا هلمع نوكي مسق - ٤

 دحاو لك نأ كلذ 2 هرغُت يماحو 2 هجارخ یئوتسمو 2 ميلقإ

 . 2'درظنلاب صاخ لمعلاب صاخ مهنم

 . ةفيلخلا تابجاو نموه امن رظن نمهب فلك ام ةيالولاب دوصقملاو

 )١( ص هماكحأ 7١ .
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 ی او : مامإلا مهبيني نيذلا ناوعألا وأ ءافلخ ا ءالؤه نیب نمو
 يف ةيئاضقلا ةطلسلا نونوكي ءالؤهو بحتسملا يضاقلاو « ملاظملا
 نم دبالو ثحبلاب اه ضرعتأ نارتقا وأ هبش هجوأ مہنیبو مالسإلا

 . هريغ نع هلمع هب زيمتي امو مہنم لك ةمهم نع ميدقت

 : ملاظملا ىلاو

 نع نيعزانتملا رجزو فصانتلا ىلإ نیل اظتملا دوق وه ملاظملا رظن
 ةبتر نم ىقرأ ملاظملا يف رظنلاب مئاقلا ةبترو « 22ةبيهلاب دحاجتلا

 عمجت نأ دبالف ةاضقلا تبثو ء ةاحلا ةوطس ىلإ جاتحم وهو . يضاقلا

 اهتسارد يتآلا يضاقلا طورش عم هيف طرتشيف نيقيرفلا تافص هيف

 « ةبيهلا ميظع ء رمألا ذفان . ردقلا ليلج نوكي نأ طورشو تافص

 . عرولا ريثك . عمطلا ليلق  ةفعلا رهاظ

 نأو دبالف هسلجم يف اضيأ يضاقلا نع قرتفي ملاظملا رظانو

 ۱ : (؟فانصأ ةسمخ روضحب ہرظن لمكتسي

 . ءيرجلا ميدقتو ىوقلا بذجل ناوعألاو ةامح ا - ١

 ةفرعمو « قوقح ا نم مهدنع تبثي ام مالعتسال ماكحلاو ةاضقلا  ؟

 . موصخ ا نیب مهسلاجم يف يرجي ام
 . لضعأو هبتشا اع مهلأسيو . لكشا اميف مهي إ عجريل ءاهقفلا -

 نم مهيلع وأ مه هجرت امو « موصخلا نب ىرج ام اوتيل باتكلا -؛

 . قوقحلا

 )١( ص يلعي يأ ماكحأ ۷۷ ص يدرواملا ماكحأ ۷۳ .

 ) )۲ص يلعي يآ ماکحأ ۔ ۷۷ ص يدرواملا ماكحأ  ۷٦۔
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 . مکح نم هاضمأو قح نم هبجوأ ام ىلع مهدهشيل دوهشلا ©

 ىلع فقوتی ال اهضعب رومأ يف رظنلاب ماظما يلاو رظن صتخيو

إ اطوصو اهرظنل يفكي امنإو ىوعد ةماقإ
 : (')یھهو هملع ىل

 . ةبغرلا نم تاعاحلاو دارفألا ىلع ةالولا يدعت ۱

 ىلإ هوعفر ہودازتسا ام ناك نإف لاومأ نم هنوبحي ايف ةابحلا روج ۔٢

 يف رظنو هبابرإل هدراسأ مهسفنأل هوذخأ نإو هدرب رمأ لاملا تيب

 نم هيلع فقي امم شطبلاو ذوفنلا وذو روح ا ةالو هبصتغا ام در ۔ ٣۳

 . ملظت ريغ
 یلإ لكو ام لاوحأ حفصتيف نيواودلا باتك - ٤
 . اهيقفاو طرش ىلع اهؤاضماو ةماعلا فوقولا يف رظنلا 5

 : اابرأ بلط ىلع فقوتي هنكلو ملاظملا يلاو هيف رظني امتو

 . مه رظنلا

 هيلع فقي مل |یف شطبلاو ذوفنلا ووذو روجلا ةالو هبصتغا ام در ۲

 . هبابرأ هبلطيو هسفن

 . اهلهأ ملظت اذإ ةصاخلا فوقولا يف رظنلا - ۳

 موكحملا ردق ولعل اهذيفنت مهيلع رذعت يتلا ةاضقلا ماكحأ ذيفنت - ٤

 . هرطخ مظعو « هيلع

 يلعي وبأ م ص يدرواملا نع ةلوقنم يهو ١14١-١47 ص مالسإلا يف ءاضقلا )١(

 ۔ ٦-۷۸

 ۔۹۲-



 . ةماعلا حلاصملا يف ةبسحلا ةالو هرظن نع زجعي ايف رظنلا ©

 عمجلاك ةرهاظلا تادابعلا نم ىلاعت هللا قوقح ءافيتسا ةاعارم - ٦
 . داھحلاو جحلاو دايعألاو

 ۱ نیعزانتلا نیب مکح او نيرجاشتملا نيب رظنلا ۷

 ملظتو « ناطلسلا لاجر ةاضاقمب قلعتت رومألا هذه بلغأو

 ءاضقلاب هبشأ بناجلا اذه نم وهف مهئاسؤر نم ةلودلا يفظوم
 . 0"2ةلودلا سلجم يمسق دحأ وه يذلا اندنع يرادؤلا

 : يضاقلا رظنو ملاظملا يلاو رظن نیب قرفلا

 ةرشع نإ (©9هماكحأ 5 يلعي وبأو 259 هماكحأ 5 يدرواملا ركذ

 : يلاتلا وحنلا ىلع كلذو « يضاقلا رظنو ملاظملا يلاو نيب قورف

 فك يف ةاضقلل سيلام ديلا ةوقو « ةبيملا لضف نم ملاظملا رظانل ۔ ١
 . بذاجتلاو بلاغتلا نم ةملظلا عنمو دحاجتلا نع موصخل ا

 رظان نوكيف ء زاوجلا ةعس ىلإ بوجولا قيض نم جرخي ةرظن - ٢
 . الاقم عسوأو الاج حسفأ هيف ملاظملا

 تارامألاب بابسألا فشكو باهرإلا لضف نم لمعتسي هنإ- ٣

 لصيف « ماکح ا ىلع قيضي ام ةمئاللا لاوحألا دهاوشو ةلادلا

 . لطبملا نم قحملا ةفرعمو قحلا روهظ ىلإ هب

 )١( ص مالسإلا يف ءاضقلا ١47 .

  )5ص ۸۳۔۸٤ .

 ) راصعألا ريغتل دوهشلا فلحي نأ مكاحلل زوجي لب ةفالحلا سیل اذهو ء۷۹ ص .

 5 يك



 ٤ - هناودع ناب نم بیذہتو موقتو « هملظ رهظ نم بيدأت .

 مهبابسأ فشكي ىتح رمألا هيلع هبتشا اذإ موصخلا دري نأ كلي ٥

 نيمصخلا دحأ هلأس اذإ يضاقلا كلذ كلم الو ء مهاوحأو

 . ملاظملا يلاول غوسي كلذ نكلو مكحلا لصف

 . موصخلا ءاضرب الإ يضاقلل كلذ سيلو

 دحاجتلا تارامإ تحضو اذإ نیمصخ لا ةمزالم ف حسفی نأ هل ۷

 ىلإ موصخلا داقنيل لفکتلا هيف غوسي ايف ةلافكلا مازلا يف نذأيو

 ےگ

 ةداهش يف ةاضقلا نع جرج ام نيروتسملا تاداهش نم حمسي - ۸

 . نيلدعملا

 مہنم رثكيو مهناميا اولدب اذإ ةبيرلا دنع دوهشلا فلحي نأ هل - ۹
 . مكاحلل كلذ سیلو ةبيرلا لوزنل

 عزانت نم مهدنع ييف مهأسيو دوهشلا ءاعدتساب أدبي نأ هل- ٠

 الو هتينب راضح[ ىعدملا فلكت ةاضقلا ةداعو 3 موصخلا
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 ٠“ ةبسح ا

 . 20هلعف رهظأ اذإ رکن ا نع یہنو هكرت رهظ

 3 ةمارصلا - يأرلا 4 ةيرحلا 8 ةبسحلا يلاو طورش نمو

 يف ءاھقفلا فلتخاو « ةرهاظلا تاركنم اب ملعلاو نيدلا يف ةنوشخلاو

 . نيلوق ىلع يف داهتجالا طارتشا

 يف داهتجإلا لهأ نم بستحملا نوكي نأ بجي هنأ : لوألا

 هنأ ىلع ينبم لوقلا اذهو . هيف اوفلتخا ايف هيأر دهتجيل نيدلا

 ديعس يبأ يأر وهو هداهتجاو ةيار ىلع سانلا لمحي نأ نأ بستحملل

 . ةيعفاشلا نم يرحضصالا

 ناك اذإ داهتجالا لهأ نم بستحملا نوكي نأ بجي ال : يناثلا

 سيل هنأ اضيأ يأرلا اذه ىنبمو « اهيلع قفتملا تاركتملاب افراع

 . هداهتجاو هيأر ىلع سانلا لمحي نأ بستحملل

 : (ءاضقلاو ةبسحلا نيب ةقالعلا

 : رومأ ةعبرأ يف هنع قرتفتو نيرمأ يف ناقفتم ءاضقلاو ةبسحل ا

 ردصم ةبسح نأ ٦٦ + ٥۷ ص ١ ج سوماقلا تارابع نم مهفي : ةغللا يف ةبسحلا (*)

 نفد ىنعمب ةبسحلا نوكت وأ باستحالا ىنعمب ردصم مسإ ةبسحو « دع ىنعمب بسح
 . بستحملا هنمو هيلع ركنا هيلع بستحا : اهيناعم نمو ء انفكم وأ ةراجحلا يف تيملا
 ىنعملا نيبو هنيب نوكيو راکنإلا : ةبسحلا نم يوغللا دوصقملا نوكي ريخألا یئعم ا ىلعو

 . بولطملا بسانتلا ىعرشلا

 )١( الماوردي  ص هماكحأ  يلعيوبأ ء۰ ص هماكحأ 7856 .

 )٢( ص يدرواملا ماكحأ  ۲٤٢٤٢۔ ۳٤٣٣ .
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 : ءاضقلا عم ةبسحلا هيف قفتت ام

 . نازیم او ليكلا فیفطت سمخب يواعد أ

 . نمثلا وأ عيبملا يف سيلدتلاو شغلاب قلعتي ام ب

 . دادسلا نم نيدملا ةنكم عم نيدل دادس يف لطمب قلعتت ىوعد  ج

 يواعدلا يف هيلع يتلا قوقحلا نم جورخلاب هيلع يعدملا مازلإ -

 وه رهاظ رکنم هرخأت نأل هنكمتو هفارتعاو هرارقإ دعب ةقباسلا

 نيرمأ يف هنع رصتقت اهنإف : ءاضقلا نع هيف قرتفت ام امأو

 : امهف اهيف هنع رصتقت ناذللا نارمألا امأ « نيرمأ يف هنع ديزتو

 راما يف تارا رھاوش نع ةيجراملا يواعدلا عامس مدع ١

 ۱ ىرخألا قوقح ا رئاسو تالماعم او

 ال نال ركاشتلاو دحاجتلا هلخدي ایف رظني نأ بستحملل زوجيال-؟

 . قتلا فن ىلع اني فاي وأ ةينب عمسي نأ هل زوج

 : امهف امهيف هنع ديزت ناذللا نارمألا امأ

 نود هصاصتخا نموه امل رظنلاب ضرعتي نأ يضاقلل سيل- ١

 . ةقباس ىوعد نودب هصاصتخا يف رظنيف بستحملا امأ « ىوعد

 تاركنملاب قلعتي |ےف ةايحلا ةلاطتساو ¢ ةطلسلا نم بستحملل _ ۲

 . نيبصنملا فالتخال كلذو ةاضقلل سيلام

 -۹٦۔



 : (١ماظما ةيالوو ةبسحلا نیب ةقالعلا

 فالتخال ارظن نيرمأ يف نافلتختو نيرمأ يف ناتيالولا قفتت

 : هيف ناقفتي ام

 ةوقو ةطلسلا ةطالسب ةصتخملا ةبهرلا ىلع رقتسم ام رمأ ۔١

 . ةمارصلا

 ناودعلا راكنإ ىلإ علطتلاو حلاصملا بابسأل |مھیف ضرعتلا زاوج - ۲

 . رهاظلا

 نارمأ ملاظملا ةيالو نع هيف ةبسحلا فلخت امو : هيف نافلتخي امو

 : امه نارمألاو ىرخألا نع ةرصاق |مھیف يه

 يلاو رظنو ) هذاقنإ نع ةاضقلا زجع امل عوضوم ملاظملا يلاو رظن ١

 نودو ةبترلا يف هنود يهف يضاقلا رظن هنع هفر ام عوضوم ةبسحلا

 . ةاضقلا

 بستحملا امأ بستحملاو يضاقلا نم لك ىلإ عقوي نأ ملاظملا يلاول - ۲

 . امهدحأ ىلإ عقوي الف

 ةيالوو ملاظملا ةيالو ةثالثلا تايالولا نأ : كلذ ةصالخو

 امأ سانلا ةداعإ اہنم دصقلا ةينيد تايالو يه ةبسحلا ةيالوو ةاضقلا

 ىلإ اهدحو ةطلسلاب امأو ةدحو فصانتلاب امأو »2 فصانتلاو ةطلسلاب
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 ةفالخلا كلذب ققحتو ةيعرم دودحلاو اسورح نیدلا لظي یتح مہنید

 یلاعت هللا رمأ قفو ایندلا ةسايسو نيدلا ةسارحل ةعوضوم يه يتلا
 لدعلا مايقل ةعوضوم تايالولا هذه نأ ىلإ رظني ثحابلا نإف اضيأو
 . نيملسملا ةحلصم هب ققحتتو ايندلا مايق هيلع يذلا

 )١( ص هماكحأ يف يدرواملا 787-717 .
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 ثلاثلا ثحِلا

 ةاضقلا ديلقت
 : ةيتآلا بناوحلا نم عوضوملا اذه ثحبي

 . ىلوملا-١
 . ةيالولا ا دقعنت یتلا ظافلألا ۔۲

 . ةاضقلا صيصخت ۳

 . مامالا ہاری امب مكحلا يضاقلا ديقت - ٤

 : یلوم ا : الوأ

 ةاضقلا ثعبي نأ هيلعف دلب يف مامإلا ناك اذإو : ينغملا يف ءاج

 نميلا ىلع ايضاق ايلع ثعب لگ يبنلا نإف « هدلب ريغ راصمألا ىلإ
 صوف نأو : اضيأ هيفو . (١)اضيأ نميلا ىلإ لبج نب ذاعم ثعبو

 هل زاجف كلذ ىلوتي نأ هل زوجي هنأل زاج ءاضقلا ةيلوت ناسنإ ىلإ مامإلا
 زوجي الو . زاج رخآ ضاق رایتخا هيلإ ضوف نإو ء عيبلاك هيف ليكوتلا

 زجب مل لامب ةقدصلا يف هلكو ول اك هدلو الو هدلاو الو . هسفن رايتخا هل

 ناك اذإ امهرايتخا هل زوجي نأ لمتحيو . نيذه ىلإ هعفد الو « هذخأ هل

 ١١( ج٠١ ص ۲۹ .
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 عم هنم رايتخالا هل نذأ نم مومع يف نالخدی اههنأل ةيالولل نيح اص

 . 20( بناجألا اهبشأف (هتيلهأ

 ةيلوت وأ مامإلا ةيلوتب الإ ةاضقلا ةيالو زوجي الو و : بذهملا و

 ° مامإللا

 ۃاضقلا »ر : نيقلتلا حرش يف يرزاملا لاق : ماكحلا ةرصبت یئو

 نيذلا هئارمأ دحأ وأ نينمؤملا ريمأ دقع امهدحأ نيهجو دحأب دقعني

 ملعلا لهأو يأرلا يوذ دقع يناثلا . اذه لثم يف دقعلا مه لعج

 هل مامإلا لعج نع ةباين وأ مظعألا مامإلا دقع نع ةباين هل مهدقع

 . ۶( هل ةيعادلا ةرورضلل كلذ

 نأ ىلع ضاق ىلع الخ دق دلب لهأ قفت ول : يدرواملا لوقيو

 نإو « ديلقتلا لطب ادوجوم تقولا مامإ ناك نإف ايضاق مهيلع اودلقي

 دعب ددجت نإف « مهيلع هماكحأ تذفنو « ديلقتلا حص ادوقفم ناك

 نم مدقت ام ضقني و 3 هنذإب الإ رظنلا مدتسي مل مامإ هرظن

0000 

 )١( ج ٠١ص ۹۳.

 )٢( ج ٢ ص ۳۰۸.

 ) )۳ج ١ص 5١ .

 )٤( ص هماكحأ  ۷٦۔
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 . (١قباسلا يدرواملا لوق لثم يلعي وبأ لاقو

 مامإلا نم نوكت يضاقلا ةيلوت نأ : ةقباسلا لوقنلا نم ذخؤی
 يضاقلا مأ اريمأ وأ اريزو ناك ءاوس كلذب مامإلا هضوفي نم وأ

 ءاضقلل راتخي نأ هل لهف هسفن ىضاقلا ضوفملا ناك اذإ هنأ الإ « هسفن

 نأ ينغملا بحاص هركذ ام ىلع فالخ ةلأسملا هذه يف هدلو وأ هدلاو
 ةغلبو ء هيف ضوفي وأ هسفنب هالوتي مظعألا مامإلل لوكوم رمألا

 . ةيذيفنتلا ةطلسلا رصعلا

 دقو ةرورضل مہنیب حلاص ضاق ديلقتب ةيحانلا لهأ موقي دقو

 مامإلا دوجو مدع ىلع ةرورضلا هذه ةلبانحلاو ةيعفاشلا رصق

 « هنذإب الإ مامإلا دوجو دعب رظنلا راتخملا يضاقلل سيلو ء مظعألا

 نع مهزجع ةلاح يف اهولعجو ةرورضلا هذه يف اوعسوتف ةكيلاملا امأ

 اذهب ةيحانلا لهأ مايق ةيكلاملا ريتعاو ء رمألا كلذ یف مامإلا ةعلاطم

 ةلاح يف ةيكلاملا ىلع ناكو . هضوفي نم وأ مامإلا نع ةباين لمعلا

 یتح مهيلع ءاضقلا هودلق نب مامإلا غالباب اولوقي نأ هذه ةعسوتلا

 ديلقت عم هب اوماق ام ضراعتي ال ىتح  ايضاق مه نيعي وأ مامإلا هرقي
 اوكرشأ دق ةيكلاملا مادامو « عزانتلل رمألا يدؤيو رخآ ضاقل مامإلا

 مهاوحأب ملعأو مهنيب نم يضاقلاو < يأرلا لهأ يضاقلا رایتخا يف

 ديكأت هرارقإو مامإلا دنع لوبقلل يجرأ مهرايتخا نوكيف مهفرعأو

 اوجرخأ دقف ةلبانحلاو ةيعفاشلا امأو . مهرايتخإل ءاضماو مهلمعل

  مامإلا دوجو مدع ىلع ةرورضلا ةلاح اورصق ذإ هذه نم مهسفنأ

 )١( ص هماكحأ ۷۳ .
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 نذإ دعب الإ هوراتخا يذلا يضاقلا رظن مدتسي مل مامإلا دجو اذإ هنأو

 مدع ببسب سانلا اهيف عقي يتلا ةقشملا ةلاح اوجلاعي مل مهنكلو مامإلا

 . عزانتلا دنع عرشلا مكحب مهمزلي ضاق دوجو

 روتكدلا لوقي اك ةاضقلا رايتخا نوكي : ةرصاعملا مظنلا يفو

 : يلاتلا وحنلا ل يسلم دومحم

 . بعشلا قیرط نع اہتاضق بختنت لودلا ضعب - ١

 . ةيعيرشتلا ةئيحلا ةطساوب اهتاضق بختنت لودلا ضعب - ۲

 . ةاضقلا نييعتب ةيذيفنتلا ةطلسلا موقت لودلا رثكأ ين ۳

 ةاضقلا عوضخ ىلوألا ةقيرطلا ىلع باعي هنأ ظحاليو

 هردقي ال رمأ كلذ نأل ءفكلا رايتخا مدعو ةيسايسلا بازحألل

 رايتخا مدع ىلع تبلغت دق ةيناثلا ةقيرطلا تناك اذإو . نونطاوملا

 ‹« ةيسايسلا بازحألل يضاقلا عوضخ ىلع ضقت مل انآ الإ ءفكلا

 ةيذيفنتلا ةطلسلا نع ءاضقلا لالقتسا عنمت ال يهف ةثلاثلا ةقيرطلا امأو

 نأل ءاضقلا لالقتسا عم ضراعتت ال اهنكلو هنييعتب موقت يتلا يه لب

 دنع اهيعارت نأ ةيذيفنتلا ةطلسلا ىلع نيعتي يتلا قرطلا ددحي نوناقلا

 بصانملل نيحشرملا يف اهرفاوت بجي يتلا تالهؤملاو طورشلاو نییعتلا
 ماظنلا نم ةبيرق ةقيرطلا هذهو . ةيئاضقلا ةئيملا يف ةفلتخملا
 مامإلا نع لمحتي امنإ يمالسإلا ماظنلا يف يضاقلاو يمالسإلا

 دنع هل ىجنألا مظعألا مامإلا راتخيف « هتايلوئسم ضعب مظعألا

 . هللا

 )١( ص فرصتب يمالسإلا مكحلا ماظن ۳۲٣٣۔۳۲٣ .
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 سانلا مالعاو یضاقلا رايتخا ةقيرط ةمادق نبا مسر دقو

 نإف . ضاق ةيلوت مامإلا دارأ اذإو : لوقي ثيح كلذو مهيلع هتيلوتب

 فرعي مل نإو « هالو ءاضقلل حلصي نم فرعيو سانلاب ةربخ هل تناك

 ركذ نإو « حلصي نم ىلع مهدشرتساو سانلاب ةفرعملا لهأ لاس كلذ

 نع ثحب الإو « هتلادع فرع نإو ء هلأسو هرضحأ هفرعي ال لجر هل

 تبثتلاو هللا ىوقتب هيف هرمأي ادهع هل بتکیو هالو اهفرع اذإف « هتلادع
 لمأتو . دوهشلا لاوحأ حفصتو ملعلا لهأ ةرواشمو ءاضقلا يف

 جاتحي ام كلذ ريغو فوقولا لاومأ ظفحو ىماتيلا دهاعتو تاداهشلا

 . )۲ هتاعارم ىلإ

 ضيفتسي ال اديعب هءاضق هالو يذلا دلبلا ناك نإ مث : لوقيو

 . هيلع أرقو « نيلدع نيدهاش رضحأ مامإلا دلب يف نوكي اب ربخلا هيلإ
 ىلإ هعم ايضميل هتيلوت ىلع امهدهشاو هترضحب هريغ هأرقأ وأ « دهعلا

 دلبلا ءاضق هتيلو دق نأ ىلع دهشأ لوقيو ةداهشلا هل |يقيف هتيالو دلب
 نم ابيرق دلبلا ناك نإو « هيلع دهعلا اذه لمتشا اب تمدقتو ينالفلا

 ينيب نوكي نأ لثم مامإلا دلب يف يرجي ام هيلإ ضيفتسي مامإلا دلب
 هنأل ةداهشلا نود ةضافتسإلاب يفتكي نأ زاج اہنود ام وأ مايأ ةسمخ

 . 29ةضافتسإلاب تبثت ةيالولا

 : ءاضقلا ةيالو ا دقعنت ىتلا ظافلألا : ايناث

 حيرص ىلإ ةيالولا اهب دقعنت يتلا ظافلألا مدلا يبا نبا مسق

 ءاضتلا كتيلو «ءءاضقلا كتدلق : حيرصلاف . هيف فلتخو ةيانكو

 . ٢٢ ص ٠١ ج ينغملا )١(

 . 75-30 ص ٠١ ج ينغملا (۲)
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 وأ ءاضقلا يف كيلع تدمتعا : ةيانكلاو « كتبنتسا « كتفلختسا

 هذه دقعنت الف . كيلإ تلكو وأ « كيلإ تدهع وأ « كيلع تلوع
 « مكحاف : هلوقك لامتحالا هب لوزي ظفل ام نرقي ىتح تايانكلا

 وأ . ءاضقلا كيلإ تضوف : هلوق هيف فلتخملاو . ضقاف وأ « رظناف

 اهيفف كيلإ تدنسأو ءاضقلا هيلإ تلعج وأ « ءاضقلا كيلإ تددر

 وهو ةيانك اهنأ ةيناثلاو ء 2)ديلقتلا يف ةحيرص اهنأ امهدحأ ناهجو
 نيمسقلا مضو ةيانك ةحيرص ظافلألا 2'”يدرواملا لعج دقو حصألا

 نع نوحرف نبا لقنو « يلبنحلا )يلع وبأ هلثم ركذو . اعم نيرخآلا

  ةيانكو حيرص نامسق ظافلألا نأ ىيحي نب ميهاربإ قاحسا يأ نبا

 ‹ كتفلختساو . كتدلقو « كتيلو : ظافلأ ةعبرأ حيرصلاف

 تلوعو « هيلع تدمتعا : ىه ظافلأ ةيناث ةيانكلاو ہ كتبنتسا

 تدنساو « كيلإ تلكوو « كيلإ تضوفو كيلإ تددرو ء كيلع

 ام اهب نرتقي نأ ىلإ ةيانكلا جاتحتو كيلإ تدهعو هريغ لاق ء كيلإ
 . كلذ هبشو ء هيف كيلع تدمتعا |ميف مكحلا لثم لامتحإلا يفني

 . (؟فانحألا نم ماكحلا نيعم بحاص هلثم ركذو

 هركذ ام فالتخا عم نيروكذملا نيمسق ىلإ اهومسقو يضاقلا ةيالو اهم

 )١( ص ءاضقلا بدأ ٣٤ - ٤٤ .

 ) )۲ص هماكحأ 59 .

 . ٦٦ ص هماكحأ (۳)

 )٤( ص ماكحلا نیعم ۱۳ .
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 يف « نییعتلا » ةملك نكلو « حوضو نم هيلإ جاتحن امو ءاهيف باوصلا

 اهلبق دقو ینعل ا سفن يدؤتو « ةحيرصلا ظافلألا لحم لحت رصعلا اذه

 ةصاخو « اهريغ نم رثكأ اهفرعي هنأ لب هيف ةفولأم تراصو . رصعلا

 ذإ ء يناعملا ىلع اهتالالدو . تاغللا يف ريبكلا هرثأ فرعللو « رصم يف

 . اهيلع ليلد ناسللاب قطن ظافلألاو ناسنإلا نطاب يف ءايشأ يناعملا

 : ءاضقلا صیصخت : اٹلا

 هصيصخت زوجي ءاضقلا : ةصالخلا نع يفنحلا ميجن نبا لقني

 ول اذه لعو : لوقيو J تاموصخلا ضعب ءانثتساو 3 ناكملاو نامزلاب

 عست ال ةنس ةرشع سمخ دعب ىوعدلا عاس مدعب ناطلسلا رمأ

 . 200( اهعاس مدع هيلع بجيو

 يذلا دلبلا ركذ نم دبال : ةيعفاشلا نم مدلا يبأ نبا لوقيو

 ناك قلطأ نإف صوصخو مومع نم مكحلا ةفص نمو هيف ءاضقلا دلقي

 . 20( تايالولا

 ذفنیف هنيعي دلب يف ماكحألا عيمج يف رظنلا هدلقيف ء لمعلا صوصخ

 هدلقي نأ زوجيو « هناكس ريغ نم هيلإ قأ نمو « هنكس نميف همكح

 يف مكحلا كيلإ تلعج » : لوقيف « لمعلا مومع یف رظنلا صوصخ

 )١( ص ههابشأ ۲۳۰ .
 )٢( ص ءاضقلا بدأ ١5 .
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 نم ردق يف همكح لعجیب نأ زوجيو < يتيالو عيمج يف ةصاخ تانيادملا

 يف همكح ذفني الف اود |مف ةئاملا يف مکحا » : لوقي نأ وحن ء للملا

 صوصخو « لمعلا مومع يف رظنلا مومع هيلوي نأ زوجيو ء اهنم رثكأ
 . 20( لمعلا صوصخ يف رظنلا

 ( لقتسم ددعت زاجو ) : ريبكلا حرشلاو ليلخ نتم يف ءاجو
 مكحي ةيحانب دحاو لك لقتسيو ددعتم ضاق بصن مامإلل زاج يأ

 مكح ىلع هنم دحاو مكح فقوتي ال ثيحب هقفلا ماكحأ عيمجب اهيف

 لقتسم ددعت وأ « بويلق ىضاقو ةلحملا ىضاقو ديشر ىضاقك رخآلا

 يأ قباسلا مالثكلا هيلع لد ردقم ىلع فطع ( صاخ وأ ) دلبب
 وأ ةيبرغلاك ةيحانب صاخ وأ ماكحألا وأ يحاونلا يف ماع لقتسم

 وأ . عويبلا وأ هحكنألاك هقفلا باوبأ يأ ( عون وأ ) رصمب ةيفونملا

 . 292( ضئارفلا

 الك صخ دلب يف نييضاق بصن ولو : يوونلل جاهلا يف ءاجو
 نأ الإ حصألا يف صخب مل اذإ اذكو ء زاج عون وأ نامز وأ ناكمب
 . ̂ مكحلا ىلع |هعاتجا طرتشي

 صيصخت زوجي هنأ بهاذملا نع ةقباسلا لوقنلا نم ذخؤی
 هب موقي يذلا لمعلاب هصيصخنو : هيف ىضقي يذلا ناكملاب ءاضقلا

 ۔۹۲ ص ٠١ ج ینغلا )۴)

 . ٣۱۳۔١٣۱۳ ص ٤ ج ریکلا حرشلا )٤(

 . ۳۸۰ ۔۳۷۹۸ ص ٤ ج جاہنملا )٥(
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 ىرخأ عامس مدعو « ىوعد عامسب هرمأيو « ةنيعم ةموكحب یضاقلا
 ناكملا كلذ دودحو نيعم ناكم يف هلمع يضاقلل ددحب مامإلا نأ يأ

 هصاصتخا يف لخدت يتلا تاعزانملاو « هيف يضقي يذلا نامزلاو

 دح ىلع وه لب هيف رظني نأ يضاقلل سيلف كلذ ادع امو اهيف مكحيل

 ۔ رصعلا ةغلب وأ هل دودحملا لمعلا اذه ريغ نع لوزعم ءاهقفلا ريبعت

 ديدحت يف لخد فرعللو . ىوعدلا رظنب ةصتخم ريغ ةمكحملا نوكت

 نامزلاو ء هيف هيدؤي يذلا ناكملاو يضاقلا هب موقي يذلا لمعلا عون

 مومعف اذه فرع اذإ » : ميقلا نبا لوقيو لمعلا فرظ وه يذلا

 ظافلألا نم ىقلتي ةيالولاب يلوتملا هديفتسي امو . اھعوصخو تايالولا

 يف لخدي دقف . عرشلا يف دح كلذل سيلو . فرعلاو لاوحألاو

 يف برج ا ةيالو يف لخدي ام ةنكمألاو ةنمزألا ضعب یف ءاضقلا ةيالو

 عيمجو لاملا ةيالوو ةبسحلا كلذكو . سكعلابو . رخآ ناكمو نامز

 لدع نمف ةيعرش بصانمو « ةينيد تايالو لصألا يف تايالولا هذه

 هللا عاطأو : لدعو ملعب اهساسو . تايالولا هذه نم ةيالو يف

 نمو « نيلداعلا راربألاو ءارمألا نم وهف ناكمألا بسحب هلوسرو

 يفل راربألا نإو # نيدتعملا نيملاظلا نم وهف ملظو لهجب اهيف مكح

 نمز - ةنمزألا هذه يف برحلا ةيالوف « ميحج يفل راجفلا نإو ميعن
 دودحلا ةماقإب صتخت اهرواج امو ةيرصملاو ةيماشلا دالبلا يف ميقلا نبا

 يتلا مهتلا يواعد ين مكحلا اهيف لخديو « دلجلاو عطقلاو لتقلا نم

 قوقحلا تابثإ نمضتت يتلا يواعدلا نم رارقإو دوهش اهيف سيل

 اه سيل تلا لاومألاو عاضبألا يف رظنلاو اهبابرأ ىلإ اهاصأب مكحلاو
 ريغو ىماتيلا ءايصوأو فوقولا راظنن لاح يف رظنلاو . نيعم يلو

 عم برحملا يلاول سيل  برغملا دالبك - ىرخأ دالب فو . كلذ

 ۔۰۷-



 . 20( ءاضقلا يلوتم هب رمأي امل ذفنم وه امنِإ ءيش يف مکح يضاقلا

 مايألا هذه يف سانلا هيلع فراعت امنإ : لوقلا نكمي اذه ىلعو

 ةيرادإو ضقنو ء فانثتساو ء ةيئادتباو ةيئزج ىلإ مكاحملاميسقتنم

 ريغو ةيلودلا نمأل مكاحمو ةيسايس مكاح ىلإ اياضقلا ضعب لعجو
 . هلبقيو يمالسإلا هقفلا هل عستي رمأ هلك كلذ

 نأو  يمالسإلا فرعلاب ۔ ایضاق نوكي مكاحلا نأ مهملا

 ةماقإ ىلع انوع كلذ يف لعلو . لوسرللو هللا حصني نأو لدعلاب مكحي
 تاجرد ةاضقلا لع يمالسإلا هقفلا عستي كلذك  سانلا نيب قحلا

 نم ىقرأ نوكي ءاضقلاب موقي يذلا نأو ہ ىرخأ نم ىقرأ ةجرد

 ىلع دویق نم مامإلا هعضي امو ء هتربحل كلذو  ىقرأ ةمکح يف  هريغ
 . اضيأ يمالسإلا هقفلا هل عستي رمأ ةاضقلا هنييعت

 : مامإلا ہاری ام مكحلا يضاقلا ديلقت : اعبار

 نيعزانتملا نيب ةموصخلا ضفي نأ يضاقلا ىلع بجاولا مكحلا

 امه نايساسأ ناردصم هل هللا عرشو « هللا عرش وه ساسأ ىلع

 مث « ةنيعم ةلأسم يف مكح ىلع نيملسملا عامجا مث ةنسلاو باتكلا

 ءاهقف اهيف فلتخملا ةيعرشلا رداصملا نم كلذ ريغو سايقلا

 يتلا ةموصخلا یف عرشلا مكح فرعي نأ يضاقلا ىلعو « نيملسملا

 لك نمو يضاقلا نم بولطملاو موصخلا امزلم هب ريخي مث هيلع ضرعت
 لوألاف . بجي اجب هيف مكحي مث عقی ام ملعي نأ نينثا نيب مكحي نم

 )١( ص ةيمكحلا قرطلا ۲۳۹ .
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 كبر تاملک تمتو . لدعلا ىلع هرادم يناثلاو . قدصلا ىلع هرادم

 هدابعل رهظت تاداهشلاو تانيبلاف ميكح ميلع هللاو الدعو اقدص

 امإو ءادبا امإ مكحلاو هدابع نيب مكحي هعرشو هرمأبو ء ةمولعم

 ليلحتو يبو رمأ ءاشنإلاو ةداهش وهو تابثإو رابخإ ءادبإلاف « ءاشنا
 « دهاش وه تابثإلا ةهج نمف تافص ثالث هيف مكاحللو ميرحتو

 وذ وه كلذب مازلإلا ةهج نمو . ثغم وه یہنلاو رمألا ةهج نمو
 داهتجإلا ةطيرشو ء ادلقم وأ دهتجم نوكي نأ امإ ىضاقلاو (''ناطلس

 ىلوتي نميف ةبجاولا طورشلا ةسارد ءانثأ دعب حضتيس امك اهيف فلتخت
 ہاری اب مكحي نأ ىلع يضاقلا ديلقت يف نآلا ثحبلا نکل ء ءاضقلا

 نکل ۔ حیضوتلا نم ءيشب هركذأ مالك ةلأسملا هذه يف ءالعللو  مامإلا

 عرشلا مكح ةفرعمل دهتجملا يضاقلا قيرط نأ ررقأ نأ بحأ كلذ لبق

 ىلإ ةقيرط دلقملا يضاقلاو مكحلا ىلإ لوصولل هداهتجا وه ةيضقلا يف
 اولاقو ء هب بهذمت يذلا  هبهذم  هدلقم لوق وه عرشلا مكح ةفرعم

 نم هل ضرعي ايف هلوق دلقملا نأ اولاقو . ديلقتلا هيلع مرحي دهتجملا نأ

 نع نوحرف نبا لقني - هتمئأ وأ بهذملا مامإ  همامإ لوق ةموصخ

 نإو « هدنع حجارلاب الإ مكحي الف ادھتجم ناك نإ مكاحلا » : یفارقلا

 نإو . هب يتفي نأو همامإ بهذم نم روهشملاب مكحي نأ زاج ادلقم ناك

 يف اك هدلقي يذلا همامإ هب موكحملا يف ادلقم هدنع احجار نكي م

 يلوت يف بجاو طرش داهتجإإلا نأ اولاق يذلا قی رفلاو ةينقلا

 فلاخ نإو هداهتجا هيلإ ىدأ اموه يضاقلا مكح نإ اولاق . ءاضقلا

 ۔ مزلیالو .. . هماكحأ يف يدرواملا لوقي اذكه هبهذم ىلإ بستنا نم

 )١( ج نيعقوملا مالعأ ١ ص ٠١5 .

 ) )۲ص ١ج ةرصبت 55 .
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 اذإف هبهذم ىلإ یزتعا نم ماكحألاو لزاونلا يف دلقي نأ  يضاقلا يأ

 هيدؤي ىتح يعفاشلا ليواقأ ىلإ هماكحأ يف ريصملا همزلي مل ايعفاش ناك

 لمع ةفينح يبأ لوقب ذخألا ىلإ هداهتجا هادأ نإف « اهيلإ هداهتجا

 نأ بهذم ىلإ ىزتعا نم ءاهقفلا ضعب عنم دقو . هب ذخأو هيلع
 يفنحلا عنمو « ةفينح يأ بهذج مكحي نأ يعفاشلا عنمف ہریغب مكحي
 نم هيلإ هجوتي امل هيلإ هداهتجا هادأ اذإ يعفاشلا بهذمب مكحي نأ

 هادعتي ال بهذمب مكح اذإو « ماكحألاو اياضقلا يف ةلياحملاو ةمهتلا

 هيضتقت ةسايسلا تناك نإو اذهو « موصخلا ضرأو ةمهتلل ىفنأ ناك

 اهيف داهتجإلاو روظع اهيف ديلقتلا نأل هبجوت ال عرشلا ماكحاف
 نأ ىلع دحاول ءاضقلا دقعي نأ مهدنع زوجي ال كلذكو . 22قحتسم

 نأ ىلع ءاضقلا دلقت دقعي نأ زوجي الو » : بيذهتلا يف ءاج

 سانلا نيب مكحاف :  لجو زع هللا لوقل هنيعب بهذمب مكحي
 هنيعب بهذم يف نيعتي ال كلذو ليلدلا هيلع لدام قحلاو “4 قحلاب

 لطب دقو طرش ىلع اهقلع اهنأل ةيلوتلا تلطب طرشلا اذه ىلع دلق نإف
 . ؟9ةيلوتلا تلطبف طرشلا

 نأ ىلع دحاول ءاضقلا دلقي نأ زوجي الو » : ةمادق نبا لوقيو

 هللا نأل افالخ هيف ملعأ الو يعفاشلا بهذم اذهو هنيعب بهذمب مكحي

 )١( ص هماكحأ !58-59 .

 )( ص ةروس ۳٦ .

  (۳)ص۲ ج ۳۰۸.
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 بهذم يف نيعتي ال قحلاو « قحلاب سانلا نیب مکحاف :  لاق ىلاعت
 لطب طرشلا اذه ىلع هدلق نإف بهذملا كلذ ريغ يف قحلا هل رهظي دقو
 يف ةدسافلا طورشلا ىلع ءانب ناهجو ةيلوتلا داسف يفو طرشلا

 *(*)عيبلا ١

 الإ مزلي ال يضاقلا نأ : ةمادق نباو يدرواملا لوق نم ذخؤيف

 عرشلا ةلدأ نأو «هرظن يف ليلدلا هيلإ ىدأ يذلا قحلا وه ذإ هداهتجاب

 مزلأ نم ءاهقفلا نم نأ ديفي ام يدرواملا نع لقنلا يف نکل اهعم

 يفن نم اهوركذ يتلا ةلعلل ادهتجم ناك نإو هبهذمب لوقلاب يضاقلا

 ‹ يضاقلل بولطم رمأف ةمهتلا يفن امأو . موصخ ا اضرو ةمهتلا
 دقو ةيعرشلا ةسايسلا ام رقت نارمأ امو < عازنلل عطقأ موصخلا اضرو

 نأ مغرو . ةسايسلا رمأ ىلع داهتجالا قاقحتسا بناج هيقفلا بلغ

 مهنأ الإ ةرورض دهتجملا ريغ ةيلوت نأو داهتجالا ةطيرشب نولوقي ءالؤه

 دلقملا يضقي ال اضيأو هداهتجا ريغب دهتجملا يضقي نأ اوزيجي مل اضيأ

 ال هبهذم وأ هداهتجا ريغ يضاقلا ىلع مامإلا طرش نأو هبهذم ريغب

 هداهتجا ريغب یضقی نأ فلختسملا ىلع یضاقلا طرش نإو ةيلوتلا حصت

 نإ : جاتحملا ينغم يف ركذ دقف حصي ال فالختسالا نإ هبهذم وأ
 دوهش ةيكزت وأ هنيب عاسك - صاخ رمأ یف فلختسملا يأ  ةفيلخلا

 . ادلقم ناك نإ هدلقم داهتجاب وأ ادهتجم ناك نإو هداهتجاب مكحب

 نيب مكحاف :  ىلاعت هلوقل ةلاحلا هذه يف دلقملا ءاضق ذفنت ثيح

 )٥( ج ىنعملا ٠١ ص ٩۳ .

 )#( ج يف ةمادق نبا هلاق ام یضقی ٤ نأ عيبلا يف ةلسافلا طورشلا يف ۱۷۲ ۔۱۷۰ ص

 . كانه راتخا ام ىلع دساف طرشلاو ةحيحص ةيلوتلا
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 نأ زوجي الف دهتجملا دنع لیلدلا هيلع لدام قح او # قحلاب سانلا

 كلذلف هدقتعمب مكحي امنإ هنأل هدلقي نم قحلم دلقملاو « هريغب مكحي

 هفلختسي نم ىلع ىضاقلا طرتشي نأ زوجي الو « هيلع همكح يرجأ
 فالختسإلا حصي مل هطرش اذإو هدلقمو هداهتجا فالخب مكحي نأ
 ‹« رم امك هتيلوت حصت مل يضاقلا ةيلوت يف مامإلا ہطرش اذإ كلذكو

 ناك نإ هداهتجاب الإ يضاقلا مكحي الف : يمرجيبلا ةيشاح يف اضيأو

 هيلع طرشي نأ زوجي الو ء ادلقم ناك نإ هدلقم داهتجا وأ ادهتجم

 . 29هدقتعي ال هنأل هدلقم داهتجا وأ هداهتجا ربغب مكحلا

 نم رهظ امك اقافتا سيل فلختسملا يف ليف يذلا اذه نکل

 نأ هبئان ىلع يضاقلا طارتشا ححص ءاملعلا ضعب نأ كلذ . لقنلا

 روصنم وبأ يضاقلا مكحو : مدلا يبأ نبا لوقي . هبهذم ريغب مكحي

 ةاضقلا يضاق تلأس » : لاق غابصلا نب ا رصن يبأ خيشلا نب

 الأ هيلع طرشو ايعفاش ابئان ىفنحلا ىضاقلا ىلو اذإ مع يناغمادلا

 ابأ ءاضقلا يضاق نإف . معن لاق ؟ حصي له ةفينح يأ بهذمب مكحي
 بهذمب الإ مكحي الأ ىلع دادغبب ءاضقلا جيرس نب سابعلا يلو مزاح

 . ©0همزتلاف ةفينح يبأ

 اوعنم اضيأ مهنإف ءاضقلا دلقملا ديلقت زاوجب نولوقي نيذلا امأو

 ال بهذملا يف حجارلا لوقلاب نوكي همكح لب هبهذم ریغب يضقي نأ

 )١( ج جاتحملا ينعم ٤ ص ۳۷۸ .

 )٢( ہج) ٢ص ۳۲۷ .
 )١( ص ءاضقلا بدأ ١٥-١٥٥ ١
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 لهأ نم ناكو ہدنع حيجرت كردم فيعضلل نوكي نأ الإ فيعضلاب
 . 2" حيجرتلا

 : ةصالخل او

 اب مكحي نأ ادھتجم وأ . ادلقم یضاقلا نوعنمي ءاملعلا ريهامج نإ

 3 دلقملل ةبسنلاب مامإالا بهذم اهقح يف بجاولا نأآل . مامإلا هاري

 ديقي نأ زوجي يناثلا لوقلاو . دهتجملل ةبسنلاب داهتجإلا هيلإ ىدأ امو
 اذهو مامإلا هاري امب ديقي نأ نكمي هنأ ذخؤی هنمو هريغ بهذمب ىضاقلا

 . هنع هللا ىضر يناغمادلا نع مدلا يبأ نبا هلقن امم حضاو

 بهذم وأ . بهذملا يف فيعضلا لوقلاب مكحلا زوجي له
 ؟ ريغلا

 بهذم وأ . فيعضلا لوقلاب مكحلا يف ءاملعلا راظنأ تفلتخا

 لهج حوجرملا لوقلاب ايتفلاو مكحلا نإو : راتخملا ردلا يفف . ريغلا

 نع عوجرلا نأو عامجإلاب لطاب قفلملا مكحلا نأو « عامجإلل قرخو
 نأو . بهذملا يف راتخملاوهو ء اقافتا لطاب لمعلا دعب ديلقتلا

 ريغب هؤاضق ذفني الف دلقملا امأو . دهتجملا یضاقلاب صاخ فالخلا

 . ©9ةيثقلا يف ایک الصأ هبهذم

 مكح يذلا دهتجملا يضاقلا يف فالخلا ىلإ هللا همحر ريشيو

 نأ الوؤم عئادبلا بحاص كلذ يف فلاخو ء ذفني ال هنأو هيأر ريغب

 )١( ج كلاسملا برقأ ٢ ص ۳٠٣ .

 )٦٢( ج ١ص ۷٢ ۷۵ .

- ۳ 



 نيدباع نبا ررقي نيح ىلع . ريغلا كلذ لوق ىلإ هادأ يذلا وھەداھتجا

 حوجرملا نوكل هسفنل ىتح حوجرملا لوقلا نع حنملا ةیفنحلا بهذم نا

 هب فرعي هل يأر ال يذلا يأ يماعلاب يريبلا هديقو « اخوسنم راص

 فيعضلاب لمعي نأ ناسنإلل زوجي له : لاق ثيح صوصنلا ىنعم

 ناک اذإ امأ يأر هل ناك اذإ . معن لاق ؟ هسفن قح يف ةياورلا نم

 ىنعم فرعي يذلا ماعلا : تاياورلا ةنازخ يف لاق . هرأ ملف ايماع

 نإو اهيلع لمعي نأ هل زوجي ةیاردلا لهأ نم وهو رابخألاو صوصنلا

 . 2)هبهذمل افلاخم ناك

 هريغ بهذمب ىضق اذإ دلقملا نأ رحبلا يف ىعداو : اضيأ لوقيو

 يفام هب كسمتام ىوقأو هذفن فيعض لوقي وأ ةفيعض ةياورب وأ
 ىضقو « ادهتجي يضاقلا نكي مل اذإو : يواحطلا حرش نع ةیزازبلا

 « هضقن هريغل سیلو ء ذفن هبهذم فالخ ىلع هنأ هل نيبت مث ىوتفلاب

 هضقني نأ هل سيل : يناثلا لاقو « دمحم نعاذك ء هضقني نأ هلو

 يف امو « هيلع لوعي نأ يغبني حتفلا يف امو رہنلا يف لاق .ه .أ اضيأ

 نم لزنم اذه نأ رمألا ىراصق ذإ امہنع ةياور هنأ ىلع لومح ةيزازبلا
 دلقملاف ذفني ال هنأ دهتجملا یف اهنع رم دقو . هبهذمل يمانلا ةلزنم

 لوقلاب مكحلا ذافن مدعو عنملا نم حتفلا ينام ىلإ ريشي “ىلوأ

 دهتجملا يف : امنع رم دق هلوقب دصقي ام امأو ريغلا بهذم وأ فيعضلا

 اناسين وأ ء ادمع هيأر دهتجملا كرت نأ نيبحاصلا ىأر نأ ذفني ال هنأ

 ١١( ج ١ص ۷٤ .

 ) )۲ج١ ص ۷۵۔۷٦ .
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 لمعلا مدع مھدنع راتخملا نأ : فانحألا لاوقأ نم ذخؤيو

 فرعي يأر اذ نكي مل اذإ هسفن ةصاخ يف ىتح هبهذم ريغ وأ فيعضلاب

 . هسفن يف اهب لمعي نأ زاج يأر اذ ناك اذإ امأ ء صوصنلا ینعم

 وأ 7 هريغ بهذمب ىضق اذإ دلقم ا نإ : رحبلا بحاص لوقو

 هركذ ام وهو ادمع هبهذم كرت اذإ يضاقلا مكح ذافن يف ةفينح يأ

 . 02"2ىرغصلا يواتفلا بحاص

 نأ فیعضلاب مكحلل نوطرتشي مهنإف ةيكلاملا بهذم امأو

 دنسی الأو حيجرتلا لهأ نم يضاقلاو قبس اك حيجرت كردم هل نوكي

 حجرتو حيجرتلا لهآ نم مكاحلا ناكو « هفعض دتشي مل اذإ الإ همكح

 دنع ساق ول امك ضقني الف تاحجرملا نم حجرمب مكحلا كلذ هدنع

 هماسمإ لوقب مكحلا همزلي هنأب لوقلاو يقوسدلا لوقي . مهدنع قافتا

 اوكح لب هيلإ لسرأ الوسر هدلقم سيل ليق ىتح هيلع اقفتم سيل

 ال ليقف همامأ بهذمب الإ مكحي الأ هيلع ناطلسلا طرتشا اذإ افالخ

 طرشلا يضمي لب ليقو ةيلوتلا دسفي كلذ لب ليقو طرشلا همزلي

 . ")ةحلصملل

 )١( ج٤ ص ۱۳۰ .

 )٢( ج ٤ ص ١7١ .

 ) )۳ج هتيشاح ٤ ص ۱۳۰ .
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 رمأل فیعضلاب لمعي نأ ناسنإلل زوجيو : ريغصلا حرشلا يفو

 يفاحجار ناك اذإ ريغلا لوق دلقي لب ليقو « هدنع كلذ ىضتقا

 ديلقت دمتعملا نأ : يواصلا كلذ ىلع ديزيو «٠ ربغلا كلذ بهذم

 . ©”ةرورض نكت مل نإو « ديلقتلا زاوج ريغلا لوق

 بهذم فالخ ضفيل رخآ يضاق ىلإ مكحلا لقن زوجي له

 ؟ لوألا ىضاقلا

 يبأ نع ةزمح نب ءاطع مالسإلا خيش لثس هنأ نيدباع نبا لقني

 |بنيبو . ناريغصلا ريكو « هوبأ ليقو ء ريغص نم اهجوز ةريغصلا

 نأ ىضاقلل زوجي له ةقسفلا ةداهشب جوزتلا ناك دقو « ةعطقنم ةبيغ

 ةداهشب ناك هنأ ببسب حاکنلا اذه لطبيل بهذملا يعفاش ىلإ ثعبی

 . معن لاق ؟ ةقسفلا ش ۳(٢ یز لاق ؟ ةقسف

 : فالختسإلا نع مالکلا ءانثأ : جاتحملا نغم بحاص لوقي

 فلختسي نأ هل سيلف هبهذم یف فلختسملا هاري الام زجعلا نم سیلو

 ضعب هلاق اےک هيف يلوام ىلع هتردق عم هاري الام دقعيل افلاحم

 . (١نیرخاتلا

 اهاري ةحلصم كانه تناك اذإ هنأ : ءالؤه لوق نم ذخؤيو

 بهذملا يف فلاح رخآ ضاق ىلإ ةيضقلا لقني نأ زوجي ال ىضاقلا

 . ۳۳۰١ ص ۲ ج )١(

 . ۳۳۰ ص ۲ ج (۲)

 . ٤٤٥ص ٥ ج راتحملا در (۳)

 . ۳۷۸ ص ٤ ج راتحملا ینغم )٤(
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 اعابتا سيلو ء ةحلصملا كلذب ققحتتو هبهذم قفو ةيضقلا يف مكحيل

 . یوه

 : ةنمزألا هذه يف هتاعارم بجي ام

 نم ريثك يف تقفتاو « سانلا تاداع تبراقتو ةمزألا تمدقت

 نوناق مهل نوكي نأ سانلا هيلع فراعت امم ناكو ء مهتافرصت لامعألا

 هعابتأ نوكيو « هب نومزليو ء هقفو نوريسيو هيلإ نومكاحتي دوجوم
 هاجتالا اذه ةيمالسإلا لودلا ضعب تهجتا دقو « ةاضقلا ىلع اريسيت

 ىلإ يرجهلا ىضاملا نرقلا رخاوأ يف" ةينامثعلا تاموكحلا تهجتاف

 عم يمالسإلا هقفلا نم سبتقم ء ةيندملا تالماعملل نوناق جارخإ
 يذلا تالئاعلا نوناق كلذ دعب رهظو . . يفنح ا بهذملاب دیقتلا

 بهذملا ريغ نم لئاسملا نم ريثك يف ذخأ دقو « ةقرفلاو جاوزلاب صتخي
 . يفنحلا

 قلعتت لئاسمب ۱۹۲۰ ةنسل 75 مقر نوناقلا ردص ©2رصم يفو

 دح عضوب ۱۹۲۳ ةنسل ٢٢ نوناقلاو « ةدعلاو قيلطتلاو ء ةقفنلاب

 قالطلاب قلعتتو ۱۹۲۹ ةنسل ٥٢ نوناقلاو « جاوزلا نسل ىندأ

 لوألا نوناقلاو ء دوقعمل او ةناضح او ةدعلا ةقفنو « ررضلل قيلطتلاو

 بهاذملاب اديقتي مل نيريخألا نينوناقلاو ةعبرألا بهاذملا نم ذوخأم

 . ةعبرألا

 )١( ص مالسإلا يف ءاضقلا ١١5 .

 )٢( ص مالسإلا يف ءاضقلا ۱۱۷ .
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 ردص ۱۹٢١ ةنس یفو « ثیراوم ا نوناق ردص ۱۹٢۳ ةنس ينو

 . نيعم بهذمب اديقتي ملو ‹ ةيصولاو فقولا نوناق

 حبصأو « موصخلا عزانت لاطو « ليحلا ترثك مايألا هذه يفو

 هب موقي ايعامتجا المع هيلع ىعدملا نعو قحلا بحاص نع عافدلا

 نم دمتسم نوناق عضو ىلإ نيصلخملا ضعب اعد كلذل نوماحملا

 درت يتلا تاموصخلا ىلع هقيبطتب ةاضقلا موقي يمالسإلا هقفلا ماكحأ

 ثيح هللا همحر هدبع دمحم مامإلا يأرلا اذهب لاق نمو « مهيلع

 ةيعرشلا ماكحألا يف ءاملعلا لاوقأ نم لمعلا هيلع ام . . : لوقي

 نمو حيجرتلا قرطو ثحبلاو . فالخلاب اطولخ بتكلا یف روکذم
 هتعجارم دعب الإ اهيف مكحلا هيلع بعصي دق ةيعرش ةعقاو هيلإ تعفر

 باوبأ يف اهنم ةدع ةعجارم ىلإ جاتحا امبرو ةليوطلا تافلؤملا ضعب
 هذه نم ماكحألا جارختساب مهل ةقاط ال ةاضقلا نم ريثكو ةفلتخم

 هتيلوت حصي نم ليلقلل الإ روسيم ريغ كلذ نأ قحلا ينو « تالوطملا
 عماجلا يف هقفلا ميلعت ةقيرط حالصا دعب الإ مهللا . ءاضقلا
 ديعب رمأ كلذو « حلاصلا فلسلا هيلع ناکام ىلإ اهتداعإو « رهزألا

 ثحبلا ىلع اردتقم يضاقلا نوكي نأ بجي معن . نآلا لانمل ا

 ناكمب رسعلا نم كلذف مكح لك يف امأ . تالكشملا يف ةعجارملاو

 وحنو « اياصولاو « روهملاو قالطلاو فاقوألا ماكحأ يف أطخلا كلذكو

 ةرورضلا يضتقت نيملسملل نوئش دجوت هنأ مث » ببسلا اذه كلذ

 فلاخت الو لدعلا ررقتو ررضلا عفرت يتلا ماكحألا نايبو ء اهيف رظنلا
 . الام كرت يذلا دوقفملاو « بئاغلا ماكحأك هماوق نم يه لب عرشلا

  هنع ةموصخلا عفديو هلام ظفحيو ء هل مصاخي يصو ةماقإ نكمي لهو
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 يف ةيفالخلا لئاسملا نم يهو « هنع ةباينلاب هيلع ماكحألا ذفنتو

 : نوبرطضم اهيف مكاحملا لاجرو ‹ ةريثك اهيف عئاقولاو بهاذملا

 ء ةليوطلا ةبيغلا امنع بیغی وأ قفنم الب اهجوز اهكرتي ةجوزلاكو
 ول ء هيلإ لوصولا يف لمأ الو ء رق ا فورعم نوكي وأ هرابخأ عطقنتو
 نجسلا وأ ةقاشلا لاغشالاب هيلع موكحملا نم ناك وأ ةقفنلاب هيلع مكح

 نم الو ء هنم قفنت ام دجت آل وأ ةنتفلا اهسفن ىلع ىشختو « ةليوط ةد

 ارضاح اهجوز نوكي يتلا اهلثمو ء جوزلا باسح ىلع هنم نيدتست
 يتلا كلذكو « هنم قفنت امل ةرطضم يهو ء اهيلع قفني ال هنكلو

 ترثكو . ىولبلا هب معت ام كلذ عيمجف ةرشعلا يف اهجوز اهراضي
 نهسفنأ نحبي ءاسنلا نم ريثكو ء دالبلا ءاحنأ نم ىوكشلا هيف

 ةرورضلا عفد ىلإ ليبسلا ندج مل نہنأل توقلل ارارطضا وأ « اناتتفا

 اهيلع يه يتلا اهتلاح ىلع ةيعرشلا مكاحملا يف ةنتفلا نم صلخملا وأ

 ةرهطملا ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلإ عزفن نأ بجاولا نم سيلأ « نآلا

 اهيلع ةظفاحملا نأ عم سفنألاو ضارعألا ةياقو ىلإ ةليسولا اهيف دجنل
 يف مدقن الو « ةحمسلا ةعيرشلاو . يمالسإلا نيدلا دصاقم مهأ نم

 نيب عضوي نأ بجي كلذ لك ء هل تءاج ام مهأ ىلإ ةليسو اهصوصن
 ءافش وهام ء ةيعرشلا ماكحألا نم اوجرختسیل ءاملعلا نم ةنح يدي

 ريغل هيف رظنلا نكمي الام اصوصخ تالماعملا عاونأ عيمج يف ةمألا للعل

 ام نوكيو . فاقوألاو ةيصخشلا لاوحألا نم ةيعرشلا مكاحملا

 « باوبألا كلت يف ةجاحلا هيلإ سمت ام لكل الماش اباتك هنوجرختسي

 رمألا ردصيو ةيعرشلا تاعفارملا باوبأ نم صلختسي ام اهيلإ مضيو

 هيف اوعجار رمأ مهيلع ضمغأ اذإف ء هيلع ءاضقلا لمع نوكي نأب

 رظني نأ هيلعو ء ةيرصملا رايدلا وأ « ةيناقحلا ءاتفإ ةفيظو يف نوكي نم
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 . ه.| ("')ةجاحلا باسح ىلع ءاملعلا ةنحل عم وأ هسفنب هيف

 ءاملعلا نم ةنجل فلؤت نأ دبال هنأ اضر ديشر ديسلا ىريو

 حلاصم ىلع قبطني ةيعرشلا تالماعملا ماكحأ يف باتك جارختسإل

 مكاحملا صئاصخ نم يه يتلا ماكحألا اميسال رصعلا اذه يف سانلا

 ةيلعلا ةلودلا تلمع اك هيف فالخ ال ةرابعلا لهس نوكي ء ةيعرشلا

 ؛ ضرغلاب ایفاو باتكلا اذه نوكي الو « ةيلدعلا ماكحألا ةلجم يف

 ةيمالسإلا بهاذملا عيمج نم ماكحألا تذخأ اذإ الإ حلاصملل ايفاو

 يذلا قيفلتلا اذه نم مزلي الو ء ةمألل ةمحر مهفالتخا نوكيل ةربتعملا

 . 29يفخي ال اک هنالطبب روهمجلا لوقي

 قوقح سمي اذه نأ مهوتل كلذ سانلا ضعب ضراع دقو

 دقو ذفنی الو حصي ال ةيفنحلا بهذم ريغب مكحلا نأو « ةفيلخلا

 : ©9هصخشلم ام هنع باجأ

 لطاب نيعم بهذمب مكحي نأ يضاقلا ىلع مكاحلا طرش نأ - ١

 امك یضاقلا بهذمو ةفيلخلا بهذم نيب طابترا الف ةلطاب ةيالولاو
 . يدرواملا نع لقن

 اذه يف مهتجاحو سانلا ةحلصمل الإ ةیفن لا بهذم نع لدعی ال ؟

 . ةرورضلا ةلزنم لزنت ةجاحلاو . رصعلا

 ال هنأ هئاهقف نم ريثك لاق ىتح يفنحلا بهذملاب دوجوملا بعشتلا ۔۳

 )١( ۱۸۔۱۷ ص ةمهم يواتف .

 ) )۲ص قباسلا عجرملا ۱۹ - 5١ .

 ) )۳ص قباسلا عجرملا 5١ -5١ .
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 فيعضلا لوقلا نإو انبهذم يف دوجوم وهو الإ دهتجمل لوق دجوي
 . هب لمعلا مامإلا رمأب ىوقي

 مظاك یسوم مالسإلا خیش نيبو هنيب ترج )هنآ رکذیو
 اهريغو تايانجلا يف باتك عضوب نولغتشي مهنأ هربخأ نيح ةركاذم

 ةمكحم ءاشنإ نم دبال لاق مالسإلا خيش نأو ء نمیلا مكاحم لجأل

 ال هنأل عرشلا مكحب نوضري ال انه دوهيلا ضعب نآل نميلا يف ةيراجت

 مهيلع لهسي عرشلا بتك عيمج نم سابتقإلا نأ هدافأف مهتداهش زیجی

 ملسم ريغ الو ملسم هنم وكشي ال سانلا حلاصمل قفاوم باتك عضو
 انأو « ةريتعملا بتكلا ضعب يف الح اه نودجي ملسملا ريغ ةداهشو

 طرشلا اذهب لاقعلا لحك لح اه دجويوألأ ةلكشم نمام هنأب ميعز
 راد عانقا هتعاطتسا مدعب رذعت هنكلو هلوق ىلع مالسإلا خيش ةقفاوم

 . ىوتفلا

 ول اذيح اي : ”هصخلم ام ررقي روكدم مالس دمحم روتكدلاو

 نم اهودمتساو انيناوق يف رظنلا ىلإ انتيروهمج يف عيرشتلا لاجر هجتا
 بهذم يف ءارآ اهلك اهرابتعاو رصعلا اذه مئالت امب يمالسإلا هقفلا

 نع انيقيو انتاجاحب يفي انوناق هنم ذخأن نأو يمالسإلا هقفلا وه ريبك

 هنأو ء ءاضقلا ناطلسب اهنوقبطي ةاضقلاو يبنجا عيرشت ءارو قايسنإلا
 ةوفص نم ماكحألا هذه نوجرختسي نيذلا مادام كلذ ين ريضال

 هذه ربتعت نأو ء ةنامألاو « ةیافکلاب اوفرع نيذلا نيينوناقلاو ءاهقفلا

 اهعابتاب همازلاو اه يضاقلا ةفلاخ مدع ةيحان نم ةيعطقلاك صوصنلا

 )١( ص قباسلا عجرملا ۲۲ .

 )٢( ۱۱۸۔۱۱۷ ص مالسإلا يف ءاضقلا .
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 مسر دقو اذه . اقيضو ادودحمو اروصحم اهعم یضاقلا داھتجا نوكيو
 لوقلاو حجارلا لوقلا رايتخا دنع اقيرط راتخملا ردلا بحاص ال
 نإف : لوقي ةبسانملا ماكحألا جارختسإ يف ديفي قيرطلا اذه حيحصلا
 تلق ء حيحصلا يف نوفلتخي دقو حيجرت الب الاوقأ نوركذي دق تلق

 وه امو . سانلا لاوحأو « فرعلا ريغت رابتعا نم اولمع ام لثمب لمعي
 دوجولا ولخي الو ء ههجو ىوق امو ء لماعتلا هيلع رهظ امو « قفوألا

 ةءاربل زيمي نمل عجري نأ زيي مل نم ىلعو انظ ال ةقيقح اذه زيي نمع
 . ؛۱)ہهتمذ

 : دهتجملا داجیا نکی له

 طابنتسإل ناكمو نامز لك يف نيدهتجملا ىلإ ةجاح يف سانلا

 مئاليام ةفلتخملا لاوقألا نيب نم رايتخإلل لقألا ىلعوأ ماكحألا

 دجو دقو « مہنید سانلا ىلع ظفحيو . ةفلتخملا راصعألا

 ةجاحب نحنو « ةداع وأ القاع عنام مهدوجو عنمي الو ‹ نودهتجملا

 ريسعلاب كلذ سيلو هل نوحلصي نم دادعإ عم بابلا اذه حتف ىلإ
 مايقلا ىلع رداق رهزألاب جرختي نم نأو ريسي اهرمأ دهتجملا طورشف
 ىرخأ ىلإ ةلحرم نم هناحتما ىدأو هدادعإ نسحأ اذإ لمعلا اذهب

 دادعإل فاك نآلا ميلعتلا يف هقفني يذلا نمزلاو .رادتقاو ةيافكب

 ددجت رارمتسا نمضیو ء هتمأ ظفحيو « هنيد مدخي يذلا دهتجملا اذه

 . ةحيحصلا ةيعرشلا دعاوقلا ىلع دمتعملا هقفلا

 )١( ۷۸۔۷۷ ص١ ج .
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 هل دبال : ةشلاثلا داهتجإلا طورش نع : (')!يواضیبلا لوقيو

 طئارشو « عامجإلاو ماكحألاب قلعتي ام ةنسلاو باتكلا نم فرعي نأ

 لاحو «خوسنملاو خسانلاو ةيبرعلا ملعو ءرظنلا ةيفيكو ؛ سایقلا
 قلعيو .. « كلذل ةجيتن هنأل « هقفلاو مالكلا ىلإ ةجاح الو ةاورلا

 دهتجملا طورش يف ةثلاثلا ةلأسملا : لوقيف هيلع ('”ملیوس سی خیشلا

 : ةعبس يهو

 ةنسلاو باتكلا صوصنب املاع نوكي نأ : لوألا طرشلا

  روسلا نم اهعضاومب املاع نوكي نأب ةيعرشلا ماكحألاب ةقلعتملا

 رهظ نع اهل اظفاح نوكي نأ ال ةجاحلا دنع اهيلإ عجريل ةنسلا بتكو

 . بلق

 یتفی الثل اهيلع عمجملا ماكحألاب املاع نوکی نأ : يناثلا طرشلا

 عامجا قبسي مل هب يتفأ ام نأب املاع نوكي نأ كلذ يف يفكيو اهفالخب

 . اهيلع عمجملا لئاسملا عيمجل اظفاح نوكي نأ ال ةفالخ ىلع

 أطخلا نمأيل هطيارشو سايقلاب املاع نوكي نأ : ثلاثلا طرشلا

 . هب لالدتسإلا يف

 لاوحأ يف رظنلا ةيفيكب افراع نوكي نأ : عبارلا طرشلا

 يف أطخلا نمأيل بولطملا ىلإ يدؤي يذلا هجولا ىلع اهبيترتو « ليلدلا
 . لالدتسإلا

 )١( ص نايبلا ةوفص ۳۳٣ .

 ص قباسلا عجرملا (؟) ۳۳۲٣۔۳۳٣۳ .

 ۔١۲۳۔



 ةلدأ نأل ةيبرعلا ةغللا مولعب افراع نوكي نأ : سماح ا طرشلا

 ةفرعمب الإ اهنم ماكحألا طابنتسا نم نكمتي الف ةيبرع ةنسلاو باتكلا

 مومعو زاجمو ةقيقح نم اهبيلاسأ لاوحأ ةيبرعلا ةغللا عاضوأ
 . هنايب قبس اع كلذ ريغو صوصخو

 يفكيو ء خوسنملاو خسانلاب افراع نوكي نأ : سداسلا طرشلا
 اظفاح نوكي نأ ال ء اخوسنم سيل هب لدتسي ام نأ فرعي نأ كلذ يف

 ملع ىلع نوكيل ةاورلا لاوحأ ةفرعم : عباسلا طرشلا

 ةمئأ هلاق ام ىلع دامتعإلا كلذ ىف ىفكيو اهريغو ةحيحصلا ثيداحألاب

 0 . ثيدحلا

 ةفرعم طرتشي الف داهتجالا ةيلهأ اهب ققحتت یتلا طورشلا هذه
 ةفرعم الو « اهيلع ماكحألا طابنتسا فقوت مدعل مالكلا ملع ثحابم
 طورشلا هذهو .ھ.۱ .داهتجإلا ةجيتن اهنأل ةنودملا ةيهقفلا ماكحألا

 ؛ لضفأ كلذو ماكحألا تايآ ظفح نكي لب ةروسيم حضاو وه اک

 ىرخألا مولعلا ملعتو لضفأ وهو ماكحألا ثيداحأ ظفح نكمي اذكو

 ةغالبلاو وحنلا مولعف هضعبب طبترم هلك كلذ نأل روسيم رمأ كلذ لك

 بستكي رمأ ةلدألا بيترتو سايقلاو « ثیدح او ريسفتلاب ةطبترم
 ءاملعلا اهنع ثدحت يتلا عورفلا ضايتراو « قطنملا ملع هلو نارملاب

 نم مالكلا ةفرعمو ء اهيلع ءيشانلل ابيردتو صوصنلل اقيبطت

 مالكلا نئارق نم هلك كلذ ریغو صوصخو مومعو زاجيو « ةقيقح
 . اهضعبب ةلدألا طبرو

 - 5؟1١-



 یھ ےس ا ںیم

 رس اح

 صخرلا عبتت - قيفلتلا ۔ نیعم بهذم مازتلا

 يمالسإلا ميلقإلا يف دحوم نوناق بوجو نع قبس ايف ثدحت
 ةدام نوكتو « لزاونلا ىلع هصوصن قيبطت يف دهتجيو يضاقلا هب مزتلب
 عبتتسی كلذو نيملسملا ءالع لاوقأو ء يمالسإلا هقفلا يه هرايتخإ

 . صخرلا عبتت  قيفلتلا  نيعم بهذم مازتلا : نع ثيدحلا

 اهيلع بقعأ مث رومألا هذه يف ءاملعلا لاوقأ الوأ قوسأو

 . كلذل ةصالخب

 ال : ءرشع يداحلا » : ریرحتلا نم لئاسم يف رافغلا حتف يف ءاج- ١

 يف هريغ دلقي لهو ء اقافتا هب لمع يأ هيف دلق ايف دلقملا عجري

 وأ ةفينح يبأك انيعم ابهذم مزتلا ولف معن : راتخملا ؟ هريغ

 مكحب لمع نأ مزتلي مل نمک ليقو ء ال ليقو مزلي ليقف يعفاشلا

 ىلع بلاغلا وهو هريغ ديلقت هل هريغ یئو . هنع عجري ال اديلقت
 دلق نمف « هعنمي ام هيلع بترتي ال نأب هرخأتم هديقو « نظلا

 ةوهش الب سمللا ضقن مدع يف اكلامو ء كلدلا مدع يف يعفاشلا

 الإو ء تحص باعیتساو كلذب قباسلا ءوضولا ناك نإ ىلصو
 . 2)ىهتنا . امدنع تلطب

 - ينارعشلا باهولادبع خيشلا دصقي  لقن مث : يولهدلا لوقي - ۲

 د 1١76 -



 هيلع ءاملعلا رمأ لزي مل كلذ نإ همالك يضتقي هجو ىلع هنامز ىلإ

 نيملسملا ليبس راصف « هيلع قفتملا ةلزنمب راص یتح اثيدحو اميدق
 لقن ىلإ هركذ ام دعب انب ةجاح الو هفالخ حصي ال يذلا

 . 20ليواقألا

 هدقتعي نيعم بهذم مازتلا دلقملا مزلي هنأو : يراصنألا لوقي -

 جورخلا هل نأو حجرا هداقتعا يف يعسلا للوألاو ايواسم وأ حجرأ

 مازتلا : حرشلا يف لوقيو . '''صخرلا عبتت عنتمي هنأو هنع
 هلف ء همازتلا همزلي ال هنأ يناثلا لوقلاو حصألا وه نيعم بهذم

 اذه : يوونلا لاق ‹ بهاذملا نم ءاشي امب هل عقي ايف ذخأي نأ

 . يناثلا لوقلا ليلدلا هيضتقي يذلاو باحصألا مالك

 ليقو . . . بهاذملا يف صخرلا عبتت عانتما حصألا نإ : لوقيو

 يف يكلاملا يبطاشلا نعو ”1٠ ص ۲ ج عماوجلا عمج ىلع

 ىلع عامجالا نإ » : لاق مزح نبإ نبا 2 ۷۳ ص ٤ ج تاقفاوملا

 . ١۰۱۰ لحي ال قسف هنأو صخرلا عبتت عنم

 )١( ص يولهدلا  ديلقتلاو داهتجإلا ١" .

 )٢( ص لوصألا بل ٥٥١ .

 . ٠١۲ ص لوصألا ةياغ ()
 . ١5١7 ص قباسلا عجرملا (5)

 )٥( ص روكدم  يمالسإلا هقفلل لخدملا 777 .
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 ۸۱ ص ٤ ج تاقفاوم ا يف يبطاشلا نع لقنيو « اعاحا صخرلا

 نيدلا نم خالسنإلا لثم هيف ام دسافملا نم هيف صخرلا عابتا نإ
 هئاضفأو نيدلاب ةناهتسإلاو . فالخلا عابتا ىلإ ليلدلا عابتا كرتب

 . 20( عامجإلل ةقراخ لاوقأ ىلإ

 هسفنل دهتجمل الو دلقمل حصي ال » : هللا بسح يلع خیشلا لوقي -

 وه ام بهذم لك نم ذخأيف « بهاذملا صخر عبتتي نأ هريغل وأ

 يدؤي ىوه ا عم ليم اذه نأف ء ليلد ىلإ رظن ريغ نم رسيأو فخأ
 هلمع نالطب ىلإ يدؤي دقو «نيدلا رمأب ةناهتسإلا ىلإ هبحاصب
 مدع ةيفنحلا بهذم نم ذخأ اذإ امک اہنم ذخأ يتلا بهاذملا قافتاب

 جورخب هضقن مدع بهذم نمو ء ةأرملا سج ءوضولا ضقن
 - مدلا هنم لاسو ةأرما هتسمل نأ دعب یلص مث ًاضوت اذإ هنإف « مدلا

 حصي الو . . ةيعفاشلاو ةيفنحلا قافتاب ةلطاب هتالص تناك

 يف ريسيتلا عضاوم نإف رسع ال رسي نيدلا نأب اذهل جاجتحإلا

 لک تطقسل اماع اساسأ ريسيتلا ناك ولو « ةفورعم نيدلا

 نم ةروص ةيأ يفاهئاقب نم رسيأ اهطوقس نأل فيلاكتلا
 ۱ ('اھروص

 )١( ص قباسلا عجرملا ۳۲۳-۳۲۲ .
 ) )۲ص هللا بسح  يمالسإلا عيرشتلا لوصأ ١١9 فرصتب .
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 : یتیخاربشلا ميهاربإ ةيشاح نع هلقن ايف يكلاملا يقوسدلا لوقي ۔۷
 فلاح نم مكاحلا مکح ضقني اب اهرسفو صخرلا عبتت عنتمي

 عفر صخرلا عبتتب ۃب دارملا نأ ہریغ لاقو . سايقلا يلجو صنا

 . لهس لك عابتاب فيلكتلا ةقشم

 نب يلع  انخيش نم هانعمس يذلاو قيفلتلا عانتما : اضيأ هيفو
 وهو هزاوج ريغصلا هخيش نع القن ۔ يودعلا يديعصلا دمحأ

 نم ةدحاولا ةدابعلا يف قيفلتلا يفف : ةلمجلابو .ه.| . هحسف

 ةقيرط وهو زاوجلاو . هوداصملا ةقيرط وهو عنملا : ناتقيرط انبهذم
 . ()تحجرو ةيراغملا

 /  ج عماوجلا عمج يف ىلحملا لالح ا نع روكذم لقني ٢ ص ”1٠7 :

 سانلا نإ : هيواتف يف مالسلادبع نب زعلا لاق دقف ةيعفاشلا امأو

 مهل حنسي ايف نولأسي بهاذملا ترهظ نأ ىلإ ةباحصلا ندل نم -
 عبتا ءاوس ريكن ريغ نم نيفلتخملا ءاملعلا - مف ضرعي يأ
 م ادحاو بيصملا لعج نم نأل مئازعلا مأ كلذ يف صخرلا

 عمو لوقيو .« هيأر ىلع عنملل هجو الف اددعتم هلعج نمو « هنيعي

 يتلا يأ دحاولا لعفلا يف ةبكرملا صخرلا عبتت نم عنمي وهف اذه
 ىلع نيعناملا يأر لمحو دحاولا مكحلا ءازجأ يف اهيف قيفلتلا نوكي

 اذه .

 زاوج ةجيتنلاو : عماوجلا عمج ىلع هتيشاح يف : راطعلا نع لقنيو

 ةاعارم نم دبال لب قالطإلا ىلع ال صخرلا عبتت زاوجو ديلقتلا

 ۔۸-



 . ('”نیداھتجا نم بكرم مکح يف صخرلا عبتتب عقي الأ

 هيلع جرح ال دلقملا نأ انلق ىتمو » : يرضخ لا دمحم خيشلا لوقي 4

 عيمج يف مزتلي نأ هيلع سيلف ء نيدهتجملا نم دهتجم يأ دلقي نأ
 يف ةفينح ابأ دلقي نأ عنام الف ةعقاو يف هدلق نم بهذم تاعقاولا

 : نيتلأسمل هيبنتلا بجي هنأ الإ رخآ رمأ يف يعفاشلا دلقيو رمأ

 هتحصب لوقي ال لمع ىلإ لئاسولا يف ديلقتلا يدؤي نأ : ىلوألا

 ال ةأرملا سمل نأ يف ةفينح ابأ دلق اذإ مك نيدهتجملا نم دحأ

 , هضقني ال مدلا جورخ نأ يف يعفاشلا دلقو . ءوضولا ضقني

 . نيمامإلا نم دحاو اهتحصب لوقي ال ةالصلا هذه نإف ىلص مث
 ةروصلا هذه ىلإ يدؤملا ديلقتلا نأ ءالعلا ضعب راتخإ كلذلو

 . زئاج ريغ

 ام اہنم لك نم ذخأيف « بهاذملا صخر دلقملا عبتتي نأ : ةيناثلا

 دقو . ةقباسلا ةروصلا ىلإ يدؤي نأ ريغ نم هسفن ىلع لهس

 ذإ يعرش عنام هنم عنمي الو : ماما نبا لاق « هزاوج يف فلتخا

 نكي مل نأب ليبس هيلإ هل ناك اذإ هيلع فخألا كلسي نأ ناسنإلل

 لقنو « مهيلع ففخ ام هتمأل بحي يي ناكو « هيف رخآب لمع
 نكلو اعامجا صخرلا عبتت يماعلل زوجي ال هنأ ربلادبع نبا نع

 جاتحت ةلأسملا نأل حضتم مام ا نبا مالكو ةعونمم عامجإلا ىوعد

 ناسنإلا لعجیب نأ طوحألا نأ ريغ دجوی ملو « كلذ عني ليلد ىلإ

 . 220( هاوهاعبت هنيد لعجی الو هنيدل اعبت هاوه

 )١( ص يمالسإلا هقفلل لخدملا 777 .

 ) )۲يرضخلا  هقفلا لوصأ  ۲۷٢۔ ۲۷۳ .

 ۔۱۲۹-



 ٣ ج ريبحتلاو ريرقتلا نع القن جاح ا ريمأ نبا نع روكذم لقني ۔۰٠
 ؛ يعرش عنام هنم عنمي ال صخرلا عبتتو » : ٠١١ ص

 عبتت نع سانلا فك نم نوضراعملا هلوقي ام نأ بلاضلاو

 لك نم ذخأي نأ نم يماعلا عنم هب نودصقی امنإ صخرلا
 نم عنمي يذلا ام يردأ الو « هسفن ىلع فخأ وهام بهذم

 ام سانلل بحي لوسرلا ناكو  ةمذ عرشلا نم انملع ام ۔

 . ( مهيلع فخ

 لهسوه اب سانلا يتفي نأ يتفملل يغبني مث : ةينقلا يفو

 نأ ىتفملل يغبني : ريغصلا عماجلا حرش يف يودزبلا هركذ اذك مهيلع
 هيلع هلوقل ءافعضلا قح نم اصوصخ هريغ قح يف رسيألاب ذخأي

 : نميلا ىلإ اهثعب نيح ذاعمو يرعشألا یسوم يبأل مالسلاو ةالصلا
 رؤس : ةيهاركلا باتك يف ماكحألا ةدمع يفو ء ارسعت الو ارسي »

 كلام لوقب یتفأ ولو . هريغو كلامل افالخ سجن ريزنخلاو بلکلا

 ۲)٩ زاج

 تامازلإلا هذه لثم نأ بلاغلاو : هتلاسر رخآ یف لوقيو

 لوقب ةلأسم لك يف يماعلا ذخأ الإو « صخرلا عبتت نع سانلا فكل
 لقعلاو لقنلا نم اذه عن ام يردأ ال انأو « هيلع فحخأ دهتجم

 غوسي دهتجم لوق نم هسفن ىلع فخأ وهام عبتم ناسنإلا نوكيف
 ام بحي لي ناكو , هيلع ةملم عرشلا نم تملع ام ىلع - داھتجالاەل

 . 20( هتمأ نع ففخ

 )١( ص يمالسإلا هقفلل لخدملا ۳۲٣ .

 )١( ص ديلقتلاو داهتجالا 57-51١ .
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 ةقباسلا لئاسملا يف ءاملعلا ضعب لاوقأل قباسلا ضرعلا دعب
 : يتأي ام ىلإ صلخن

 نيعم بهذم مازتلا : ىلوألا ةلأسملا

 دلقملا مزتلي نأ ىأر مهضعبف ةلأسملا هذه لوح ءاملعلا فلتخا

 امك يعفاشلا بهذم يف حصألا وه اذه نإ : ليق ىتح انيعم ابهذم

 . لوصولا ةياغو لوصألا بل نع لقن

 وهو نيعم بهذم مازتلا دلقملا مزلي ال هنأ : نورخآلا ىأرو

 ‹ ليلدلا هيضتقي يذلا وه هنأ ةيعفاشلا نم يوونلا هنع لاق يذلا

 ةيناشلا ةرقفلا يف ينارعشلا باهولادبع خيشلا نع يولهدلا هلقن اميفو

 ال يذلا نيملسملا ليبس وه نيعم بهذم مازتلا مدع نأ حضوي ام
 لوق نم يلحملا لالح ا نع ةنماثلا هرقفلا يف لقن امو ء هفالخ حصي

 هيلع راس يذلا وه هنيعب بهذم مازتلا مدع نأ مالسلادبع نب زعلا
 تمضنا ام اذإف . بهاذملا رصع ىلإ ةباحصلا ندل نم سانلا

 دوجو دعب سانلا لمعو « ةباحصلا دهع يف سانلا لمع اعم ناترقفلا

 ميقلا نبا عفاد دقو « هنيعب بهذم مزتلي ال هنأ احضاو راص بهاذملا

 : هصخلم امب ريخألا يأرلا نع

 ىلع هلوسرو هللا بجوي ملو هلوسرو ہللا هبجوأ ام الإ بجاو ال- ١
 يف هدلقيف « ةمألا نم لجر بهذمب بهذمتي نأ سانلا نم دحأ

 . هريغ نود هئيد

 . لوقلا اذه نود ةقباسلا نورقلا تضم - ؟
 ةبتر ىلعأ مهو مالسإلا ةمئأ نم دحأ اهب لقي مل ةحيبق ةعدب هذه ۳
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 مزلي اك ¢ بهذملا لهأ ريغ ءاتفتسا میرحت هنم مزلیو « هداقتعا

 نارمألا ناذهو نيملسملا ةمئأ نم هريظن بهذمب هبهذمت ميرحت هنم

 (1١)نيعم

 يف ءاملعلا قرط مهف ىلع ةردقو بهاذملا ىلع عالطا هل يذلاب ىلوأف

 . بسانملاو رئاسلا وه اذهو < ليلدلا عبتي

 : قيفلتلا : ةيناثلا ةلأسملا

 اہنیب ةمءالملاو رومألاو ءايشألا مض ةغللا يف قيفلتلا يناعم نم

 لاہعتسا ناک هنمو « ةدحاو ةريتو ىلع ريستل وأ ادحاو ائیش نوكتل

 . ۲ قيفلتلا ةملكل نيثدحملاو نييلوصألاو ءاهقفلا

 ةيلكل | ماكحألا ريخت : نيبرض ىلع عقي ماكحألا يف قيفلتلاو

 كلت تايئزح ىلإ رظن ريغ نم ةيحجرألا ىلإ نانئمطإلاو لمعلل
 « ةفلتخملا لزاونلا يف اهب لمعلا ىلع بترتي نأ نکی امو ماكحألا

 يف هب لمعلل ريختلا نوكي نأ : يناثلاو . ضارتعا لحم سيل اذهو

 )١( ج هيزوجلا ميق نبا  نيعقوملا مالعا ٤ ص ۲٦٢ -  ۲٦٢فرصتب .

 ) )5ص مالسإلا يف ءاضقلا ۱۱۹ . ۱
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 يف ءاهقفلا ملكت يذلا قيفلتلا هنع أشني دق يذلا وه اذهو ةنيعم ةلزان

 . 27 هعنم

 : ةثالث لاوقأ قيفلتلا يف ءاملعللو

 : يتأي امل اقلطم صخرلا عبتت نم عنملا : لوألا لوقلا ١

 نع يبغلاب ءاج عرشلاو سوفنلا ءاوهأ عم ليم صخرلا عبتت أ
 . ىوهلا عابتأ

 نع خالسنإلا : لثم دسافملا نم هيفام صخرلا عبتت يف ب
 . فالخلا ىلإ ليلدلا عابتا كرتب نيدلا

 . عامجإلل ةقراخ لاوقأ ىلإ هؤاضفا ۔ ج
 لک أ ا ا

 ناك ول ذإ اماع اساسأ سيل ريسيتلاو ةفورعم ريسيتلا عض

 يف مناقب نم رس اطوتسو  فیاکتا لك تقل كل

 . اهروص نم ةروص ةيأ

 . صخرلل يماعلا عبتت مدع ىلع دقعنم عامجالا  ه

 بترتي الأ طرشب صخرلا عبتت زوجي هباحصأ لوقي : يناثلا لوقلا ۔۲

 قيفلتلا نوكي يأ دحاو لعف يف صخرلا نوكت نأب هعنمي ام هيلع

 ةاعارم نم دبال : راطعلا لوقي اك وأ دحاولا مكحلا ءازجأ يف اهيف

 . نيداهتجا نم بكرم مكح يف عقي الأ

 نمم دحأ هتحصب لوقي ال لعفلا نأ يهو ةحضاو لوقلا اذه ىلعو
 . لعفلا ةحص مدع هيلع بترتيو مهصخر يف هودلق
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 كلذو اقلطم صخرلا عبت زاوجب هباحصأ لوقي : ثلاثلا لوقلا ۔۳

 اه صخرلا هذه نأ انملع اذإ ةصاخو . يولهدلا هلقن امم حضاو

 . مهدنع اهتلدأ

 فرعي ال يذلا يماعلا نأ هيلإ يهتني يذلاو : روكدم لوقي

 اب ةلأسم لك يف لمعي نأ همزلي داهتجإلا ىلإ ةيدؤملا مولعلا نم اردق
 عبتتي نأ عيطتسي يذلا وهف هقفلاب ةيارد هدنع نم نكل « هيتفم هن هاتفأ

 حتفي دق دارفألل ةبسنلاب اذهو ‹ اهتلدأ مهفتيو ؛ بهاذملا صخر

 ظحالي نأ يغبني هنإف ةعاجلل ةبسنلاب امأ . ةناهتسإلا باب مهمامأ

 صخرلا عبتت ةحابإ يمالسإلا هقفلا نم ةذوخأملا نيناوقلا نس دنع

 نأ ىلع <« ةئيبلاو رصعلل مئالملا مكحلا رايتخا نيننقملل كلذ رسييل

 . ءاهقفلا رابك نم ةفئاط هب موقي يذلا داهتجإلا ةرئاد يف انيأر يف اذه

 سانلا طابترا قثويو . ريخلاب يمالسإلا عمتجملا ىلع دوعي ام اذه يفو
 . 20لياحت الو جرح نود اهل نوعضخيف يمالسإلا هقفلا ماكحأب

 ماكحألا رايتخإ ةقيرط

 بهاذملا نم مكحلا رايتخا نيح هظحالي نأ بجي امو يتفملل ةرهز

 ےالیلد اهفعضأ بهاذملا نم راتخي الف هليلدل عبتي نأ : اهوأ

 جهانمب يلع نوکی نأو « ايتفلا ذاوش عبتتي الو ء اليلد اهاوقأ راتخي لب

 . ٠٠۳ ص يمالسإلا هقفلا لوصأ )١(
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 ال ادهتجم نوكي نأ ىضتقي |متح كلذ نأو هنم راتخي يذلا بهذملا

 يف ةيميت نبا عونلا اذه نمو « ديلقتلا ةبترم ىلإ هب ہداھتجا فلختي
 ىلع رصتقي نأ ىلوأ مث ىلوأف ةردقلا هذه هدنع نكت مل نإف هتارايتخا

 . هيف ءاتفإلا ةجرد غلب دق ناك نإ هملعي يذلا هبهذم

 لوق عمجملا كرتي الأ يف داهتجإلل نكمأ ام دهتجي نأ : اهيناث

 طاتحا ةیفالخ ةلأسملا تناك اذإو . . هيف فلتخملا ىلإ هيلع روهمجلا

 . ذوذش الو جرح یخ نم ق حا عرشلل

 ميرحتو ۰ . 32 )١)

 هفاکلا ةحلصم نأ ذإ ماكحألا جارختسإ يف نيعي اضيأ اذهو

 امك « رابتعا عضوم ةيعرشلا ةلدألا نم هب اعوطقم اصن مداصت ال يتلا

 . كلذك ةيعرشلا ةلدألا نموه اصن مداصي ال يذلا فرعلا نأ

 )١( ۳۹۱۔۳۹۰ ص هقفلا لوصأ .
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 عبارلا ثحبمل لا

 نيعقوملا مالعأ باتك يف ام صن »

 ( ۸٦ - ۸9 ص لوا ح

 لاق اقرب نب رفعج نع ماشه نب ريثك اثدح : ديبعوبأ لا

 , ماوعلا وبأ نع يرصبلا رمعم نع ناقرب نب رفعج نع ميعن وبأ
 : لاق سيردا نب هللادبع وبأ سيردا انثدح : هنييع نب نايفس لاقو

 ناك يتلا باطخلا نبا رمع لسر نع هتلأسف ةدرب يبأ نب ديعس تبثأ

 يأ ىلإ ىصوأ دق یسوم وبأ ناكو « يرعشألا ىسوم يأ ىلإ اهب بتكي

 يأ ثيدح ىلإ انعجر : اہنم باتك يف تيأرف ابتک هيلإ جرخاف ةدرب

 ةضيرف ءاضقلا نإف دعب امأ : یسوم يبأ ىلإ رمع بتك : لاق ماوعلا

 ذافنال قحب ملكف عفني ال هناف كيلإ ىلدأ ذإ مهقاف ةعبتم ةنسو ةمكحم

 عمطي ال تح كئاضقو كهجو يفو كسلجم يف سانلا نمآ « هل

 ىلع ةنيبلا . كلدع نم فيعض سأيي الو « كفيح يف فيرش
 احلص الإ نيملسملا نيب زئاج حلصلاو ركنأ نم ىلع نيميلاو « يعدملا
 هل برضاف ةنيب وأ ابئاغ اقح ىعدإ نمو « الالح مرح وأ امارح لحأ

 كلحتسا كلذ هزجعأ نإو « هقحب هتيطعأ هنيب نإف ء هيلإ يهتني ادمأ
 كنعنمي الو ء لمعلل ىلجأو رذعلا يف غلبأ وه كلذ نإف ةيضقلا هيلع
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 نأ كدشرل هيف تيدهف كيأر هيف تعجارف مويلا هيف تیضق ءاضق
 ريخ قح ا ةعجارمو . ءيش هلطبي ال ميدق قحلا نإف قحلا هيف عجارت

 . لطابلا يف يداهتلا نم

 ةداهش هيلع ايرج الأ ضعب ىلع مهضعب « لودع نوملسملاو
 نم ىلوت ىلاعت هللا نإف « ةبارق وأ ءالو يف انینظ وأ دح يف ادولجم وأ روز
 مهفلا مث « ناميإلاو تانيبلاب الإ دودحلا مهيلع رتسو رئارسلا دابعلا

 'رومألا سياق مث ةنس الو نآرق يف سيل امم كيلع درو امم كيلإ ىلدأ ايف

 ىلإو هللا ىلإ اهبحأ ىلإ ىرت ايف دمعا مث لاثمألا فرعاو « كلذ دنع

 . قحلاب اههبشأ

 دنع ركنتلاو سانلاب يذأتلاو رجضلاو ء قلقلاو بضغلاو كايإو
 ام قحلا نطاوم يف ءاضقلا نإف - ديبع وبأ كش  موصخلا وأ ةموصخلا

 ولو قح ا يف ةتبن تصلخ امف « ركذلا هب نسحيو رجألا هب هللا بجوي

 هسفن يف سيل اب نيزت نمو . سانلا نيبو هنيب ام هللا هافك هسفن ىلع
 مف اصلاخ ناك ام الإ دابعلا نم لبقي ال ىلاعت هللا نإف « هللا هنأش

 مالسلاو . . هتمحر نئازخو هقزر لجاع يف هللا دنع باوثب كنظ
 . هللا ةمحرو مكيلع

 . ال : لاق . .؟ رفعج هدنسأ له ريثكل تلقف : ديبعوبأ لاق

 لوصأ هيلع اوشبو لوبقلاب ءاملعلا ءاقلت ليلج باتك اذهو

 هقفتلاو هلمأت ىلإو هيلإ ءيش جوحأ يتفملاو مکاحل او ةداهشلاو مكحلا

 . هش
 ھ٭

 ماكحألا هباتك یف اضيأ ةلاسرلا يدرواملا مامإلا رکذ دقو
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 هللا يضر باطخلا نب رمع ىفوتسا دقو : هلوقب ال مدقو (')ةیناطلسلا

 ماكحأ نيبو ءاضقلا طورش يرعشألا ىسوم يبأل هدهع يف هنع

 نم للخ دهعلا اذه يفف لبق نإف : هلوقب اهيلع بقعو « ديلقتلا

 : نيهجو

 . ةيالولا هب دقعنت يذلا ديلقتلا ظفل نم هولخ : امهدحأ

 ةلادع هيف ربتعملاو رهاظلا ةلادع دوهشلا يف هرابتعا : يناثلا

 . لبق ةلأسملاو فشكلا دعب نطابلا

 ديلقتلا نأ : امهدحأ : ناباوج هيفف ديلقتلا ظفل نع هولخ امأ

 : يناثلاو . ماكحألاو ةياصولا ىلع اروصقم دهعلا لعجو اظفل همدقت

 يلدأ اذإ مهنإف » : هلوق لشم ديلقتلا يناعم نمضتت دهعلا ظافلأ نأ

 تلحتسا الاو هقحب هل تذخأ هتنيب رضحأ نمف : هلوقكو « كيلإ

 نع اينغم لاحلا دهاوش عم رماوألا هذه ىوحف راصف » ةيضقلا هيلع

 . ديلقتلا ظفل

 : اهدحأ : ناباوج هيفف رهاظلا ةلادع دوهشلا يف هرابتعا امأو

 ال هيف هداقتعا نع رابخأ هركذف « كلذ ىري نم نوكي نأ زوجي هنأ

 حرج رهظي ملام لودع ةلأسم لاو فشكلا دعب مهنأ : يناثلاو « هب ارمأ

 . دح يف ادولجم الإ

 ميقلا نبأ مامولا صن نع يدرواملا مامإلا صن فلتخا دقلو

 |میف "sC : يت

 . ۷۱-۷۲ ص (۱)
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 ةنيبلا ) : ميقلا نبا لاقو « ىعدا نم ىلع ةنيبلا » : يدرواملا لاق - ١

 . « يعدملا ىلع

 نبا لاقو « ةنيب وأ ابئاغ اقح یعدا نمل لعجاو » : يدرواملا لاق - ؟

 . « ابئاغ اقح ىعدأ نمو » : ميقلا

 يف سيل امن كردص يف جلجلت |ےیف مهفلا مهفلا » : يدرواملا لاق ۔ ۴

 مهفلا مث ١» : ميقلا نبا لاق |منیب هيبن ةنس الو ىلات هللا باتك

 . ةنس الو نآرق يف سيل امم كيلع درو ام كيلإ يلدأ ام يف مهفلا

 رومألا سفو هايشألاو لاثمألا فرعا مت » : يدرواملا لاق:

 كلذ دنع رومألا سياق مث : ميقلا نبا ركذ نيح ىلع  اهرئاظنب

 اههبشاو هللا ىلإ اهبحأ ىلإ یر ایف دمعا مث لاثمألا فرعاو

 . ( قح اب

 . اہنع يدرواملا اهرخآ نيح ىلع ةقباسلا ةرابعلا

 رتسو رئارسلا دابعلا نم ىلوت ىلاعت هللا نإف : ميقلا نبا ةرابع - 7

 . تانیبلاب أردو ناميإلا نع افع ىلاعت هللا

 قلقلاو رجضلاو قلقلاو بضغلاو كايإو : ميقلا نبا ةرابع - ا/

 رجضلاو قلقلاو كايإو : يدرواملا ةرابعو . ركذلا هب نسحيو
 رجألا هب هللا مظعي قحلا نطاوم يف قحلا ناف موصخ اب ففأتلاو

 . ركذلا هب نسحيو
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 ميقلا نبا ةياور يفو ةرابعلا هذه دنع يدرواملا ةياور تھتناو
 مدقو ةلاسرلا هذه صن “'مالسلا لبس يف ركذ دقو . ةروكذملا ةدايزلا

 يضر رمع باتك ةاضقلا هفرعي ام نسحأ نمو : هلوقب يناعنصلا اهل

 ينطقرادلاو دمحأ هاور يذلا یسوم يبأ ىلإ هبتك يذلا هنع هللا

 بادآ نيب هنإف باتك لجأ وه : قاحسا وبأ خيشلا لاق يقهيبلاو

 .يذلا ينو « سايقلا طابنتساو داهتجإلا ةيفيكو مكحلا ةفصو ةاضقلا
 امع ظافلألا يف تافالتخا ضعبو ةدايز ةلاسرلا نم يناعنصلا هركذ

 : اهنم ميقلا نبا هركذ

 ةرثكو مهفلاو لقعلاب كيلعف » داز : ةعبتم ةنسو : هلوق دعي- ١
 . ( ركذلا

 ضقاف ةجحلاب لجرلا كيلإ ىلدأ اذإ : هلوق یف لجرلا ةملك داز - ۲

 صن يف ةدوجوم تسيل ةدايز اهيفو » تيضق اذإ ضماو تمهف اذإ
 . ميقلا نبا

 رجضلاو قلقلاو بضغلاو كايإو : هلوق يف يناعنصلا هركذ اهيفو - ۳
 . تاموصخ ا دنع ركنتلاو ةموصخ ا دنع سانلاب يذأتلاو

 مالعأ نع ةلاسرلا روكدم مالس دمحم روتکدلا لقن دقو

 ۲۸ ص شماه یف ركذو 22( مالسإلا يف ءاضقلا » هباتك يف نيعقوملا

 يناثلا ءزجلا نم ١١0 ص ىلإ حرشلاب ةلاسرلل ضرعت ميقلا نبا نأ
 ةدعاق هنم ةملك لك دعت باتكلااذه نإف بجعت الو : لاقو هباتك نم

 ظعاوملاب رخاز عماج باتك وهف يضاقلا هب دشرتسی انوناقو

 )١( ج ٤ ص 11١75 .

 ص( ۲۸-۲۷ .
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 هباتك يف رداقلادبع نسح ىلع روتكدلا نأ ركذ اك . تاهيجوتلاو
 يف مزح نبا ككشت لقني ۷٢ ص « يمالسإلا هقفلا يف ةماع هرظن
 ضعب ككشتو رمع ىلإ ةلاسر دانسإ يف « سايقلا لاطبأ » هباتك
 رصع دعب ام ةديلو ربتعت ةقيقد تاحالطصا ىلع اهلاتشال نيقرشتسملا

 اداقتعا رداقلا دبع نسح ىلع روتكدلاب نظي ال هنأ ركذو ةباحصلا

 لواحب ام اريثك يذلا ريهست دلوج نع لقان اذه يف وه امنإو كلذب
 . ميرجتلاو زمغلا

 : اهتيادب ةروص هذهو ؟'”ةلاسرلا قباس ديس خيشلا ركذ دقو

 ريمأ باطخلا نب رمع هللادبع نم تا ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نإف دعب امأ كيلع هللا مالس . . . سيق نب هللادبع ىلإ نينمؤملا

 . ميقلا نبا ةياور دنع ةليلق تافالخ ةلاسر يفو . خلا . . . ءاضقلا

 قيلعتلا

 ضعب ىلإ ترشأو اهلوقن ركذ دقلو ءاضقلا یف رمع ةلاسر هذه

 هاريام نعامأف مہتاقیلعتو « نيرخأتملاو نيقباسلا نيب تافالتخالا

 يأ ىلإ ةلاسرلا تلسرأ امر هنأ هيلإ فاضيف ىلاعت هللا همحر يدرولاملا

 جہنم ا نينمؤملا ريمأ هل ملسرف . ءاضقلا ىلوت نأ دعب يرعشألا یسوم
 اياضقلا جالعو موصخلا هتياعرو « هبادآ يف هيلع ريسي يذلا

 كلذ ديؤي قباس ديس خيشلا هركذ ام لعلو . ماكحألا جارختساو

 قلعتي اميفو . يناثلا هباوحل يعاد الو . اٰموأ نم ةلاسرلا ادب ثيح

 )١( دلحجم ةنسلا هقف ٣ ص ۳۲١ .
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 : نورقلا ريخ ناك نامزلا نإف رهاظلا ةلادع ثيح نم دوهشلاب

 |ےیف ةفينح يبأ يأر لعلو نطابلا ةلادع عم رهاظلا ةلادع هيف تبراقتو

 ةفينح ابأ نإف هنع هللا يضر رمع ىلإ حجار رهاظلا ةلادع نم هنع ركذ

 ۱ . هذه رمع ةلاسرب جتحا

 سايقلا ةاقت نم هللا همحر وهف مزح نبا مامإلا ككشت امأو

 ثيح اذه يف ءانغ ال نكلو ميقلا نبا لقن امك ةدنسم تسيل ةلاسرلاو

 ريهامج هيلعاموهاهيف امو . لوبقلاب ةلاسرلا تقلت ةمألا نأ

 هل تسيلف نيقرشتسملا نم هريغو ريهست دلوج ككشت امأو . نيملسملا

 نأ دعب لئاسملا هذه لشم يف هيلع دري نم سيل وه اذإ انرظن يف ةجح

 اوقوذتي ملو ةغللا مهف اونسحي مل ءالؤه نال مههاجتاو مهدصق حضو

 نم تذخأ مهدعب تءاج يتلا تاحلطصملا نوكت ال او . اهتلالد

 دودحلا اوعضو نيذلا مه نورخأتملاو . اهيناعمب ةطبترم مهلاوقأ
 . نومدقتملا اهدارأ يتلا يناعملا نم اذخأ موسرلاو

 : ةلاسرلا هتنمضت ام

 ىضاقلا نوكي ىتح اهئافخ نم اهتلجأو رومأ ةدع ةلاسرلا تنيب

 : ىه ةلاسرلا اهتنيب یتلا رومألا هذهو ةينالعلاو

 ١ ءاضقلا مكح :

 للك هللا لوسر ةنس اضيأ وهو خسنت مل ةمكحم ةينيد ةضيرف وه
 هب ماق هقلخ يف هللا ةنس ناك كلذ لبق نمو « هدعب نم هئافلخو
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 ىلع مهتاعزانم يف سانلا ةقيرط هيلع تراسو . لبق نم ءايبنألا

 . مهمنأ فالتخا

 : ةيضقلا مهف  ؟

 ام لقعيو مهفي نأب يضاقلا لجرلا هنع هللا يضر رمع رمأ

 هل حضتتو هيف يضقملا ةقيقح فرعيو جيجحلا شقانيو موصخلا هلوقي

 هل متي الو  هتقاط ردقب  لوقلا حيصفب ذخؤي ال ىتح موصخلا ةجح

 ةاواسملا قيرط نع كلذو لوقلا حاضيإ نم موصخلا نيكمتب الإ كلذ
 سأيي الو هروج يف فيرش عمطي ال ىتح هئاضق يفو هسلجم يف مهنيب
 ةمذ ةءارب ىوق زجع نإف ةنيبلاب يعدملا بلاطيو . هلدع نم فيعض
 ۱ . نيميلاب هيلع يعدملا

 : حلصلا -

 اذه لبقي نأو حلاصتلا ىلإ موصخلا دری نأ ىضاقلل زوجي

 الو هيف فيح ال مہنیب ءاضرلل اققحم مادام هيلإ نوهتني يذلا حلصلا

 اناودع كلذ يف نل الالح مرحي الو اننيد هرقي ال امارح لحي الف روج

 : ةيئاغلا ةنيبلاو بئاغلا قحلا- ٤

 هللا ىضر یسوم ابأ هنع هللا ىضر رمع دشرأ ةلاحلا هذه يفو

 هقح هيف رهظي الجأ ةبئاغلا ةنیبلا وأ قح ا كلذ ىعدمل لعجي نأ هنع

 نم نكمتي مل نإو هقحب هل ىضق ةنيبلاب أو رهظأ نإف هتنيب هيف رضحيو
 ۰ ءاوعد لطبأ كلذ
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 : ءاضقلا ريغت  ه

 مكح ىلإ هيف ىدهو هاضمأ مكح يف هسفن ىضاقلا عجار اذإ

 نم ريخ قح ا ىلإ عوجرلاو قحلا ىلإ عوجر كلذ نأل هريغ ديديج

 مكحلاو لوألا داهتجإلا ىلع لوألا مكحلا نوکیو لطابلا يف يداهتلا

 . 2)ةمألا تراس اذه ىلعو دیدح ا داهتجإلا ىلع يناثلا

 : دوهشلا ةلادع 5

 ركذو دوهشلا ةلادع ىرحتي نأ ىضاقلا نم نينمؤملا ريمأ بلط

 هيلع ايرجم وأ « دح یف ادولجم دهاشلا نوكي نأ ةلادعلاب لحم وه ام

 ىلإ وعدي كلذف هتبارق يفو . هئالو یف انوعطم وأ روزلا تاداهش
 . ةداهشلا عنمت ةمهتلاو ةمهتلا

 : مكحلا طابنتسا -

 عامسو موصخلا لاوقأ ىلإ عاتسالا ءاهتناو ةيضقلا مهف دعب
 يف مث هللا باتك يف مكحلا نع ثحبي نأ . تانيبلا ةفرعمو دوهشلا

 ساقو لاشمألاو هابشألا فرعو هيأر دهتجا دجي مل اذإف هللا لوسر ةنس

 مكحلا يف ةلعلا تمادام صنلا هيف امب هيف صن الام قح أو رومألا

 نأ هيلعو هيلع صوصنملا ريغو « هيلع صوصخلا - (هيف ةققحتم
 . هللا ىضري ام ىلع همكح يف لصحيو هثحب يف هللا ىلإ هجتي

 )١( ج نيعقوملا مالعا ١ ص ١١١ .
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 ۔ ۳۸۱ص ٤ ج (۳)

 )١( ص حاحصلا راتخم ١۸۷ .

 : قلقلاو بضغلا - ۸

 مهفيح يف دوهشلا نمو مهلاوقأ يف موصخلا نم ثدحمي دق

 ففأتلاو  رجضلاو بضغلا هب لحيف يضاقلا هب قيضي ام مملاوقأو

 مكحلا ىلإ لوصولا نع يضاقلا اهيف زجعي ةلاح هذهو سانلاب يذأتلاو

 لوصولا مدعل ةنظم بلقلا لاغشناو بلقلل الاغشنا اهيف نأل يعرشلا

 ريطي ال ىتح ةلاحلا هذه نع يضاقلا نينمؤملا ريمأ یہنف مكحلا ىلإ

 دنع ركنتي ال كلذك . قحلا عايض ىلإ كلذ هب يدؤيو هباوص
 . رجألا هب هللا مظعي قحلاب ءاضقلا نأل ةموصخلا

 : هلل صالخإلا ىلع صرحلا 9

 نيبو هنيب ام ىتح هلل صالخإلاب يضاقلا نينمؤملا ريمأ حصني
 ال هنأل ادحأ فاخي الو باوصلا قطنو قحلا لوق ىلع هنيعيو سانلا

 رهاظلا فلاح نإف هنطاب هرهاظ قفاوي نأ هيلعو . هللا الإ فاخب

 . هناهأو هيلع هلل بضغ نطابلا

 ٠ ىضاقلا رظتني ةرخآلاو ايندلا يف هللا باوث :

 عم هبدأو هكولس يف تافصلا هذه هيف تققحت اذإ یضاقلا

 وهف ايندلا يف يذلا امأ  ةرخآلاو ایندلا يف ناءازج هللا دنع هل ناك

 زع هللا نم ىفوألا ءازجلا هل ةرخآلا فو هيف ةكربلاو قزرلا لجاع

 . لجو
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 مالسإلا ةلادع اهنإو مالسإلا يف يضاقلا روتسد ةلاسرلا هذهف

 تاواسسلا هيلع تماق يذلا لدعلا ققحت هللا باتك راثآ نم ماظع

 . ضرألاو

 كلذ . كلذ هيلع بجوت هتابجاو نأل ةاضقلا نييعت هنم بولطملا وه

 مكحي نأ هعسو يف سيلو . مامإلا تابجاو مهأ نم لدعلا ةماقإ نأ

 مث . اهلك ةلودلا نع الضف هتلود ةرضاح يف تاعزانملا لك يف هدحو

 ةيالو ىهو ءاضقلل ةهبشملا ىرخألا تاطلسلا نيب ةنراقملا ضرع

 ةبسحلا  ءاضقلا - ملاظملا ةيالو ةثالثلا نأ رابتعاب ةبسحلا ةيالوو ملاظملا

 . هبصختو ءاضقلا نامزو اہناکمو ةيلوتلا دقعو « ىضاقلا

 3 ىضاقلا طورشو 3 ءاضقلا نع ثيدحلا يف كلذ دعب عرشا

 . تانيبلا مث
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 و
 قہ لم

 یں ىج

 یی وزد 2 مح
.moswarat.c 

 يناثلا لصفلا

 ءاضقلا : لوألا ثحبملا

 ىضاقلا يف اهرفاوت بجاولا طورشلا : يناثلا ثحبملا
 ۱ ةبحتسملا طورشلا : ثلاثلا ثحبملا
 نييمذلا ءاضق : عبارلا ثحبملا
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 یخ ے9 ىج
 یی ورا جو ےس

.moswarat. CONN 

 لوألا ثحي لا

 ءاضقلا

 نأ ةيمالسإلا تاساردلا يف نوبتكي نيذلا فرعو ةداع ترج

 ةغللا يف هنونيبي هلبقو « هنم دارملا نايبو هفيرعتب نوبتكي ام اوأدبي
 ملعلل يحالطصإلا لولدملاو ظفلل يوغللا لولدملا نيب اوطبريل

 ۱ هذه انتسارد يف ريسن مهتنس ىلع ايرجو ١ هيف نوبتكي يذلا

 : ةغل ءاضقلا

 عمجلاو « هلثم ةيضقلاو < ةيضقألا عمح او « مکح ا : ءاضقلا

 : ی اعت هلوق هنمو « مکح يأ ءاضق رسکلاب يضقي ىضقو « اياضقلا

 نوكي دقو « ٭ اناسحا نيدلاولابو هايإ الإ اودبعت الأ كبر ىضقو ظ

 غرف هنأك هيلع ىضقف هبرضو « هتجاح ىضق : لوقتف : غارفلا ىنعمب

 هلوق هنمو « هنيد ىضق : لوقت ءاهنإلاو ءادألا ىنعمب نوكي دقو

 : ىلاعت هلوقو ء # باتكلا يف ليئارسا ينب ىلإ انيضقو # : ىلاعت
 لاقو « كلذ هانغلبأو ء هيلإ انيبخأ يأ # رمألا كلذ كيلإ انيضقو #

 امك ىلإ اوضما ىنعمب يأ * ىلإ اوضقا مث ا : ىلاعت هلوق يف ءارفلا

 . تام يأ نالف ىضق : لاقي

 م١ -



 هعنص يأ هاضق : لاقي ‹ ريدقتلاو عنصلا ىنعمب نوكي دقو

 . Caf نيموي يف تاومس عبس نهاضقف ۾ : ىلاعت هلوق هنمو ہردقو

 متح او عنصلاو ء اضيأ مسإلا يهو ةيضقو ءاضقو ايضق يضقي هيلع

 . (١نایبلاو

 : سیقلا ؤرمأ لوق غرف ىنعمب ىضق ءيجم نمو

 بذعملا داؤفلا تانابل ضقن

 : ةزع رشک هلوق هنمو

 انلاحر «9”ىرامملا مهد ىلع تدشو

 اننيب ثيداحألا فارطأب انذحخأ

 حطابالا ىطلا قانعأب تلاسو

 : ريطم نب نيسحلا لوق مكح ىنعمب ىضق ءيج نمو

 الئاز تسل نأ ءاےسأ اي هللا یضق

 ضمغم نيعلا ضمغي تح كبحأ
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 : اعرش ءاضقلا

 تاعزانملا عطقو تاموصخلا لصف » : هنأب نیدباع نبا هفرع

 لئاسم يف مازلاو ءاشنا هنإ » : مساق نبا لوقو « صوصخت هجو ىلع
 ءاضقلا اذهب جرخأ « ايندلا يف عازنلا هيف عقي ايف ةبراقتملا داهتجإلا

 . ةثداحب سيل امو ء عامجإلا فالخ ىلع

 ةصتخم ةغيص ىلع رهاظلا يف مازلإلا هنإ : سرغلا نبا لاقو
 يفو ء ماتلا ريدقتلا مازلإلاب دارملاف ء اعرش عقاولا يف هموزل نظ رمأب

 ىلإ عجار نال رمألا سفن يف مازلإلا نع هب زرتحا لصف رهاظلا
 ؛ تمزلاك ةيعرشلا يأ ةصتخم ةغيص ىلعو « ىلاعت هللا باطخ

 لصف هموزل نظ رمأيو .ءاضقلا كيلع تذفنأو تمكحو ؛ تيضقو
 يف رهظم ءاضقلا نأ ىلإ ةراشإ رهاظلا يف ىنعمو . ىهشتلاو روجلا نع

 . 9۶۷'۶( تبثم ال يعرشلا رمألل قيقحتلا

 ةيالو نع ردصي مزلم لوق هنأب » : هفرع رايتخإلا یئو
 . ؛(۲)م ةماع

 رابخألا ءاضقلا ةقیقح » : دشر نبا لاق : ماكحألا ةرصبت يفو

 : يسلدنإلا ةحلط نبا نعو ء مازلإلا ليبس ىلع يعرش مكح نع
 هماكحأو هرماوأ مهيف يدؤيل قلخلاو قلاخلا نيب لوخدلا هانعم ءاضقلا

 وأ مازلإ مكحلا ةقيقح : یفارقلا نعو . ةنسلاو باتكلا ةطساوب

 . 20( قالطإ

 )١( ج راتحملا در ٥ ص ۳٣٣ .

 )٢( ج ٢ ص ۱۱۱ .
 ) )۳ج ١ ۱۲ص .
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 وأ نيمصخ نیب ةموصخ ا لصف هنأب هفرع : جاتحملا ينغم يفو

 . 200« یلاعت هللا مكحب رثكأ

 يعرشلا مكحلا نیبت » : ةلبانحلا بتك نم عبرملا ضورلا يفو
 . ۲۹( تاموکح ا لصفو مازلالاو

 ةموصخ كانه نأ ىلع لدت اهنأل ةبراقتم اهلك ةقباسلا يناعملاو

 « مكاحلا ىلإ ةحيحص ىوعد اهب تعفرو رثكأ وأ نيفرط نيب تعقو

 نئارقلا سملتو تانيبلا عمسو « موصخلا لاوقأ مكاحلا عمسو
 ةغیصب قلطأ وأ همزلأو هب ريخأف عرشلا مكح نع ثحب مث تارامإلاو

 ال نيمصاختملا نيب ةموصخ ا هب عطق يذلا مكحلا ىنعم اهيف هصوصخم

 لحد دق اذهب وهو ىلاعت هللا مکح ىلع نكلو يهشتلاو روجلا هجو ىلع
 ةنسو ةباتك ةطساوب هللا ماكحأ مهيف يدؤيل قلخلاو قلاخلا نیب

 . هلوسر

 ‹« ءاضقلا فيرعت ةدابع سينأ دمحم خيشلا ذاتسألا راتخيو

 هجو ىلع يعرشلا مكحلاب تاعزانملا عطقو تاموصخلا لصف » : هنأب

 انلوق نأل « مكحملاو ريمألاو مامإلاو يتفملا جرخي هنأل . « صوصخ

 جرخيف مازلإلا ىنعم مهفي تاموصخلا لصف عم صوصخم هجو ىلع
 هجو ىلع نوكي هنم مازلإلا نأل هريغو مامإلا جرخي كلذكو . يتفملا
 نأل مكحملا جرخيو . يضاقلا نم ءاضقلاب نوكي يذلا هجولا ريغ ماع

 رثكأ ربتعی فيرعتلا اذه نإف اذه قوفو . دودحم هتهج نم مازلإلا

 )١( ج ٤ ص ۳۷۲ .

 ) )۲ج٢ ص ۳۹۷ .
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 غارملاو مازلإلاو باجيإلاو ءاهنإلا : يهو ةيوغللا يناعملا رٹکال ةبسانم
 . 2")ملعأ هللاو ىضملاو

  يعرشلا ىنعملا وه ءاضقلل يوغللا ىنعملا نأ حضتي اذہو

 . تاعزانملا یف اہم لصفی يتلا ماكحألا ہردصم وه عرشلا نأ ثيح

 1 ءاضقلا نم ضرغلا

 3 عامطألا مهقوستو 3 ةينانألا مهبلغت سانلا نأل < هيلإ نوجاتح مهف

 مرك هلالج لج هللاو « ىوقألل ةايحلا نوكتو ةوقلا نوناق مهنيب يرجيو

 ةينانألا رش هيقيل هدي ىلع ذخأو « ةيشحولا نع هناصف ناسنإلا

 نم لداعلا ءاضقلاب سانلا نيب لصفلا ناك كلذلو . . . عامطألاو

 . لجو زع هللا ىلإ تابرقلا لضفأ

 خيشلا ذاتسألا لوقي امك  ءاضقلا ناك اضيأ كلذ لجأ نمو

 اه هللا مهفلك نييبنلا ةمهمو نيلسرملا ةنس » : 2")ةدابع سينأ دمحم

 ةاضقلا ذاختاب مهرمأو ء هب مايقلا نكمأو . تقولا عستا اذإ انيع

 ةعاطتسإلا قيضتتو ؛ لاعألا عستت نيح مهتمهم يف مهتنواعمل

 نإ ۾ ماكحلاو ةالولاو ةمئألا هب رمأف ¢ ہدحو هب ءافولا نع ةيصخشلا

 نيب متمكح اذإو .اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هلل

 . ۹ ص ةنسلاو باتكلا يف ءاضقلا )١(

 . ١١ ص ةنسلاو باتكلا يف ءاضقلا )٢(
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 كانلعج انإ دواد اي 8 : یلاعت لوقو . .۹ لدعلاب :اومکحت نأ سانلا

 : ھم هللا لیبس نع

 : ءاضقلا ةيعورشم ليلد

 . لقعملاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ءاضقلا ةيعورشم يف لصألا

SORES : ىلاعت هلوقف باتكلا امأ ٠ 

 هلل لزنأ ام مهتيب مكحا نو : : ىلاعت هلوقو . . © هللا 04

 قيرف اذإ مہنیب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو ا : ىلاعت هلوقو

 ىتح نونمؤي ال كبرو الف ¥ : ىلاعت هلوقو . 2174 نوضرعم مہنم
 تيضق ام اجرح مهسفنأ يف اودجي ال مث مهنيب رجش ايف كومكحي

 اميلست اوملسيو 29# .

 باصأف مكاحلا دهتجا اذإ » : يب یبنلا لوقف : ةنسلا امأو

 - هيلع قفتم 20( رجأ هلف أطخاف دهتجا اذإو نارجأ هلف

 )١( ءاسنلا 08 .

 )٢( ص /١١.

 )٣( ةدئاملا ٦۹ .

 )٤( رونلا ۸[ .

 )٥( ءاسنلا ٦٦ .

 ۔ ٥٢٢ ص ٠١ ج راطوألا لین )
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 ءاضقلا بصن ةيعورشم ىلع نوملسملا عمجأ دقف : عامجإلا امأو

 . ''”سانلا نيب مكحلاو

 : نيهجو نمف : لوقعملا امأو

 هللا لوقيو ركنملا نع ينو فورعملاب رمأ ءاضقلا نأ : امهوأ
 نع نوهانلاو فورعملاب نورمأآلاو # : نينمؤملا حدم يف ىلاعت

 هلوق يف ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألاب هللا رمأو . “4 ركنملا
 فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو ٭ : ىلاعت
 . 4 نوحلفملا مه كئلوأ ركنملا نعنوهنيو

 ىلع اورطف دقو « بلاغتلاو سفانتلا سانلا عابط نأ : امھیناث

 ء مصاختلاو رجاشتلا رثكيو رصانتلا مهيف لقيو « بذاجتلاو عزانتلا

 « روجي نم هيلع مدقي دانعل وأ ء نيدي نم ىلع لخدت ةهبشل امأ

 ةعطاقلا ماكحألاب فصانتلاو « قحلاب مهدوق ىلإ ةرورضلا تعدف

 . تاداع نألو « ماكحألاب مهفصانت ىلع ةثعابلا اياضقلاو مهعزانتل

 داهتجإلا ماكحأ يف نآلو « ةدراو هب عئارشلا عيمجو « ةيراج هب ممألا

 مكحلاب الإ هيف نيفلتخملا نيب امهدحأ نيعتي ملف فالتخإلا هيف رٹکی ام
 ۱ (*) عطاقلا ءاضقلاو لصافلا

 )١( ج همادق نبإل ىنغملا ٠١ / ۳۲٣ .

 )٢( ةبوتلا / ۱١١ .
 . ٠١ 5 / نارمع لآ (۳)

 )٤( ص ةنسلاو باتكلا يف ءاضقلا ١8 .
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 ءاضقلا مکح

 : ةيتآلا بناوح ا مظتني عوضوملا اذه يف رظنلا

 « ةيافك ضرف ءاضقلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا : ءاضقلا مكح أ

 اومثأ اوعنتما اذإو ء هب مهضعب مايقب ةمألا نع مثآلا عفتري

 نأل تایافکلا ضورف نم ءاضقلاو » : ةمادق نبا لوقي ء اعيح

 داهجلاك مهيلع ابجاو ناكف هنودب ميقتسي ال سانلا رمأ

 بهذتأ 3 مكاح نم سانلل دبال» : دمحأ لاق . ةماماللاو

 نأل : لاق هنأ دوعسم نبا نع یورو .. ۲۵؟ سانلا قوقح

 . ۷( ةنس نيعبس ةدابع نم ّلِإ بحأ نينثإ نيب ايضاق سلجأ

 نم وأ مامالا ىلع بجي هنأ تركذ نأ قبس : ةاضقلا نييعت مكح - ب

 ناك اذإو ء ينبع بوجو بوجولاو اذهو يضاقلا بصن هضوفي
 نأ ءاملعلاو يأرلا لهأو ةمألا ىلع ناك يضاقلا نيعي مل مامإلا

 قبس دقو « مثإلا نم اعیمج اوجرخي ىتح مهيلع ايضاق اونيعي
 . هاجنإلا كلذ ديؤي اب ةيكلاملا نع لقنلا

 نيب متت يتلا دوقعلا نم ءاضقلا : ءاضقلا ةيلوت لوبق مكح  ج
 ةاعارمو « اضرلاب متی نأو لوبقو باجی نم هيف دبالو نيفرط
 بجت رمأ اذهو هتابجاوب مايقلا ىلع ةردقلاو نيملسملا ةحلصم

 مكح نيبتي اذهبو دحاو نأ يف دلقتملاو دلقملا بناج نم هتاعارم

 اوعمحو كلذ اوثحبف انئاملع ىلع هللا نَم دقو « ءاضقلا ةيلوت لوق

 . دلقملا نم هبلطو دلقتملا نم لوبقلا نيب مهثحب يف

 )٢( ج همادق نبل ىنغملا ۱٠١ / ۳۲ .
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 ۔ ةیدنفا يواتفلا نع ةدابع سينأ دمحم خيشلا ذاتسألا لقنو

 ةسمخ ىلع ءاضقلا _()ةيفنحلا بتک نم رايتخإلا ف هلثمو

 : هجوأ

 ١ هريغ هل حلصی نم دجوي الو هل نيعتي نأ وه : بجاو .
 موقأو حلصأ هنكلو هل حلصي نم دجوي نأ وهو : بحتسم - ۲

 . هب

 هب مايقلاو ةيحالصلا يف هريغو وه يوتسي نأ وهو : هيف رخ ٣
 . هضفر ءاش نإو هلبق ءاش نإ رب وهف

 ٤ - حلصأ هريغ نكلو ءاضقلل ال اص نوكي نأ وهو : هورككم .

 فاصنإلا مدعو هنع زجعلا هسفن نم ملعي نأ وهو : مارح ©

 ةنازخ يف امك ىوملا هعابتا نم هنطاب نم ملعيامل هيف
 . 20نيتفملا

 دنع بلاطلل ةيعفاشلا زاجأ : ءاضقلا بلط يف لال ا لذب مكح د

 ناك نإو هل ققحتي یتح لام ا لذب هبابحتسا وأ هيلع ءاضقلا نيعت

 لذبب الإ فورعملاب رمألا رذعت اذإ امك اذهو ذحخألاب املاظ ذخآلا
 لذب نم عنملا امهرهظا : نالوق كلذ يف ةیکلامللو . لالا
 , الا

 . ۱۱۱-۱۱۲ / ص ۲ ج (1)

 . ٦*٠" ص ٣ ج ةيدنهلا يواتفلا نع القن ۱۸۔۱۷ / ةنسلاو باتكلا يف ءاضقلا (۲)

 . ٤ / ۳۷۶٣ ج جاتحملا ینغم (۳)
 )٤( ج ریغصلا حرشلا ٢ / ۳۳٣۱ .
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 قر

 ےس ےن ےک

 يضاقلا لضف

 نأش ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمألا باب نم یضاقلا ةیالو

 وهو ريبك رجأ هل هيلع مئاقلا « ميظع باب اذهو ةيمالسإ ةيالو يأ
 اذهب نيمئاقلا لجو زع هللا حدتما دقو « حالفلل ققحم - كش ىندأ الب

 نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك ] : هنأش لج لاقف لمعلا

 ىلع ءانثلا نيحو . 4 هللاب نونمؤتو ركنملا نع نوہنتو فورعملاب
 : ميركلا نآرقلا لوقي اضعب مهضعب مهترصانمو نينمؤملا
 فورعملاب نورمأي ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نوسؤملاو»
 نورمآلا # : ىلاعت هلوق ىضم دقو . 04 ركنملا نع نوهنيو

 يفو « نينمؤملا هفصو يف كلذو # ركنملا نع نوهانلاو فورعملاب
 مهضعب تاقفانم او نوقفانملاو :  لجو زع لوقي نيقفانملا مذ ضرعم

 ء مهيديأ نوضبقيو فورعملا نع نوهنيو ركنملاب نورمأي ضعب نم
 ثدحتي نيحو . 4'١ نوقسافلا مه نيقفانملا نإ < مهيسنف هللا اوسن

 ةنعللا مهقاقحتسا بابسأ نعو ليئارسإ ينب هللا ةنعل نع نآرقلا

 یسیعو دواد ناسل ىلع ليئارسا ينب نم اورفك نيذلا نعل ٭ : لوقي
 نع نوهانتي ال اوناك . نودتعي اوناكو اوصع اب كلذ ميرمنبا

 . 20( نولعفي اوناک ام سئبل ہولعف ركنم

 نع رون نم ربانم ىلع هللا دنع نيطسقملا نإ » : لي لاق دقو

 )١( نارمع لآ / ۱٩۹ .

 )٢( ةبوتلا / ۷١ .

 ) )۳ةبوتلا / ٦۷٦۔

 . ۷۹۔۷۸ / ةدئاملا (5)

 ہ۔۱۵۷-



 امو مهيلهأو مهمكح يف نولدعي نيذلا نیم هيدي اتلكو نمرلا نیم

 باصأ نإو رجأ هلف أطخأف مكاحلا دھتجا اذإ » : ةي لاقو “« اولو

 : ةمايقلا موي هللا لظ ىلإ نوقباسلا » : هي لاقو ء « نارجأ هلف

 نیب اومکح اذإو 4 هولذب اولوٹس اذإو 3 هولبق قح ا اوطعأ اذإ نيذلا

 لوسر ثيدح یو . 2002 مهسفنأل مهمكحك اومكح سانلا

 هتكله ىلع هطلسف الام هللا ہاتآ لجر نينثا يف الإ دسح ال » : ی هللا

 . ( اهب لمعيو اهب يضقي وهف ةمكحلا هللا هاتأ لجرو « قحلا يف

 فرحألا هذه ريرحت لاح تنك نإو انأو : يناكوشلا لوقيو

 . 2«؟7فلكتلا اذه لثم نع ىنغي ام ءاضقلا يف بيغرتلا يف درو

 نم ةرذحم اهموهفم يف - اپ هللا لوسر نع ثيداحأ تدرو دقو

 : اہنم ءاضقلا

 6 غئ

 ینمتی ةعاس ةمايقلا موي لدعلا يضاقلا ىلع نیتاتل ١ : هلم هلوقو - ۲

 . ۶"( طق ةرمت يف نينثا نيب ضقي مل هنأ

 )١( ج راطوألا لين ٠١ ص ۲٢۹ .

 ) )۲ص عجرملا سفن ۲٥٢ .

 . ۲۳۸ / ١١ج يرابلا حتف (9
 . ٠١ / ۲٥٢ ج راطوألا لين (5)

)٦( )0( 
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 الإ سانلا نيب مكحي مکح نمام » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ۔۳

 عفري مث منهج ىلع هافقب ىتح خافقب ذخآ كلمو ةمايقلا موي سبح
 نيعبرأ ىوهم يف هاقلأ هقلأ لاق نإف لجو زع هللا ىلإ هسأر

 . 20( افيرخ

 ةفينح يبأ مامألا : لشم ءاضقلا نع ةمئألا ضعب عنتمأ دقو

 برض دقو « قارعلا يلاو ةريبه وبأ هدارأ نيح كلذو ء هنع هللا يضر

 هضفرو ء هيلع روصنملا هضرع نيح هضفر كلذكو . كلذ لجأ نم

 ةباحصلا نمو دمحأ مامإلا هضفرو « هلزنم مدهف ىفتخاو رفز مامإلا
 . نع هللا يضر رمع نباك اضيأ هضفر نم

 هيف لوخدلا ةيهاركو ءاضقلا كرت ىلإ وعدي امم قبس |میف رظانللو
 : نارمأ

 تايآ  ةلدألا ضراعت نأ نكميال ريذحتلا مهوت يتلا ثيداحألا ١

 ‹ ءاضقلا يف تبغر یتلا ثيداحألا دنس يف ليق اهم  ثيداحأو

 كلت هتمظعو ءاضقلا ةروطخ نايب ىلع ثيداحألا هذه لمح نكميو

 مكح راهظإو « قحلا ىلع صرخ ا ةوطخو « اهتبوعصو ةمهلملا
 نم نوري نيذلا مرج مظع نيبت مک « ةعزانملل اضف عرشلا

 نويناليو مهماكحأ یف نوروجيو ةوهشلاو ىوه لا ءارو  ةاضقلا

 شطبلاو ةكوشلا يوذ نوئلامي وأ . مهئاوهأ ءارو نوريسيو ماكحلا
 الو ةليح نودجي ال نيذلا ءافعضلا ىلع نوروجيو نيمصاختملا نم

 الو ةليح نودي ال نيذلا ءافعضلا ىلع نوروجيو اليبس نودتبب

 يف عقتس رومأ ىلإ ثيداحألا هذه ريشت ابرو اليبس نودتہی
 احضاو مهؤازج نوكيف -ريثكلا كلذ نم ققحت دقو  لبقتسملا

 ظ ۱١ / ۲٤۲۸ .٠ ج راطوألا لين (۱)
 )١( روكدم مالس دمحم  مالسإلا يف ءاضقلا / ٠۴-٠١ .
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 . نيملاظلا ءالژغ رجز اهيفو نيمولظملا مامأ

 - مهلبق ةباحصلا ضعبو  ءاضقلا لوبق نع ةمئألا ضعب عانتما - ۲

 ءالجأ مايقو ء هب ةمئألا ضعب لوبق ةهجاوم يف ءيش ىلع لديال

 ةداعو نيلسرملا ةنس هنأ تركذ نأ قبس دقو « هب ةباحصلا

 نم سانلل دبال : هللا همحر دمحأ مامإلا لوق نم ذخؤیو < ممألا

 اذه يف سيلف . مدقت دقو  ؟ سانلا قوقح بهذتا مكاح

 هركي فيكو « هيف لوخدلا ةهاركب نيلئاقلل ةجح ضفرلا

 ءاغتبا هب مايقلا ىلع ةردقلا هسفن نم سنآ نمل هلوبقو هيف لوخدلا
 سانلا ذخأ ولف ء ةیافک ضرف هنأ ءاهقفلا لاق دقو « هللا ناوضر

 فيكو ء مثإلا يف اعيمج اوعقو هنع اوعنتماو هيف لوخدلا ةيهاركب
 ىضتقمب هل نإ .؟ هتابجاو يدؤيو هتيلوئسمب ىلعألا مكاحلا موقي

 رمأي هب ام ءارغلا انتعيرش هل اهتلفكو اهتحنم يتلا ةينيدلا ةطلسلا

 نع لقنلا قبس دقو . ءاضقلا يلوتل نيحلاصلا نيعنتمملا بقاعيو

 لمح نكميو فاصنإلا بحي هللا نال فاصنإلل ابح هنيب ام يناكوشلا

 تاردق نم اهملعن ال ةيفخ رومأ ىلع ةباحصلاو ةمئألا ضفر

 ابرو ء لمعلا اذه يلوت ىلع نیرداق مهلعجت ال مهسفنأ يف ةفيعض

 مهنامز يف اودجو اجرو . ءارمألاو ءارزولاو ءافلخلا عاضوأب اوقاض

 دنع هيف اريخم راصف مايق ريخ هب مايقلا ىلع ةردقلا هللا مهحنم نم

 ضعب برض ةقیقح اضيأ ملعيو رمألا ةقيقح ملعي هللاو مهضعب
 هللا انافك ةكيس  تعقو نإ  دهاشم هذهو « مهتويب مدهو ةمئألا

 - نيدلا موي ىلإ - لازامو . . اهيف ضوخلل يعاد ال اهدوهش

 يبنلاو فورعملاب رمألاب ارمآ يداني ةنسلاو نآرقلا يف ءامسلا توص

 . ركنملا نع
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 خقرت
 یر ہاذ ی9 رج

 يسد م هج

 الالح للحي الو امارح لحي ال يضاقلا مكح

 وه نطاب اه (ئاد سانل نیب عقت يتلا تاعزانملاو تاموصخم ا

 يف سانلاو «هلافلاخ نوكي دقو نطابلل ًاقباطم نوكي دق رهاظاحملو قحلا
 نسحب نم مهنمف < ةفلتخملا مہتاردق مه ةاضقلا مامأ ىوعدلا ضرع

 نم ذختي نسحي نمف . كلذ نسحب ال نم مهنمو « هاوعد ضرع
 كلمي دقو . هاوعد ديؤي ام لاحلا روهظو ةجحلا غيلبو لوقلا حيصف

 مامأ ريغلا ىلع هل قح تابثإ نم اهب نكمتي - ةلطاب ةقیقح ا يف  ةلدأ

 نونيعي نوماحملا ءالؤهو ةاماحملا ةفيظو دجوت نامزلا اذه ينو ىضاقلا
 دقو . ةلدألا ميدقتو ء ةلوبقم ةحيحص ةروص يف ىوعدلا زاربإ يف

 قحلا ةرصن ىلع ةناعإلل ال رجألاب دهشي نم دوهشلا نم نوذخأي
 ةايحلا يف دجت ارومأ سانلا ضعب لهجي دقو « لطابلا ةرصنل نكلو

 كلذ نم ذختيف . تاموكحلا اهنستو سانلا اهيلع فراعتي نيناوقو
 ةليسو مهايند مهيلع ترطيس دقو مهل نيد ال نيذلا ضعب رمألا

 كلي دق هيلع ىعدملا  رخآلا بناجلا ىلعو . نوديري ام قيقحتل
 هب دری ام هلوق ةحاصف نم كلي دقو ء هنيعي ام نيماحملا ةنسلأ نم

 دقو .- لطبم وأ قح كلذ يف وهو  هتمذو هسفن ءيربيو ىوعدلا

 نوبهذي ايف سانللو . قح ةميزهو لطاب ةرصنل اضيأ ادوهش رجأتسي

 دقو « مهدوقيو مھدشریو مههجوي يحو مہنیطایش نم مهو نونف
 نيدلا طبر كلذل . سانلا فرصت ىلع ليبس دياكملل نوكي

 باقع نم مهب لحي امو مهايند يف سانلا نيب يرجي ام نيب يمالسإلا
 باوثلا اساسأ ايندلا يف مهلمع لعج لب ء ةنجلا يف ءازج وأ رانلا يف

 . ةرخآلا يف باقعلاو

-151١- 



 « « يلإ نومصتخت مكنإو رشب انآ اما ) : ال يبنلا لوقي

 اموحنب يضقأف ضعب نم هتجحب نحلا نوكي نأ مكضعب لعلو
 هل عطقأ اهنإف ذخأي الف ائيش هيخأ قح نم هل تیضق نمف « عمسأ

 . 20« رانلا نم ةعطق

 الو ةيقيقحلا يف امارح لحي ال مكاحلا مكح نأ ثيدحلا نيب دقو

 لاوجأ نم مكاحلل رھظ اک مكح وه اهنإو « الالح مرحي

 مالك عوضوملا اذه لوح ءاهقفلل راد دقف كلذ عمو « نيمصاختملا
 ریونت يف ءاج : فانحألا بهذم يفف < لاوقأو ءارآ هيلع تجرختو

 : هيلع راتخملا ردلاو راصبألا

 لحملا ناك ثيح (ًانطابو ًارهاظروزلا ةداهشب ءاضقلا ذفنيو )
 حاکنو عيبك ( دوقعلا يف ) مهروزب مل ع ريغ يضاقلاو الباق

 كلتل  هنع ىللاعت هللا يضر - يلع لوقل ء قالطو ةلاقإك ( خوسفلاو )

 مهيلعو طقف ارهاظ ةثالشلاو رفزو : الاقو كاجوز كادهاش : ةأرملا

 ةقلطملا يأ ( ةلسرملا كالمألا فالخب ) ناهربلا نع ةينالبنارش ىوتف

 ولو ىتح بابسألا محازتل اعامحا طقف ارهاظف كلملا ببس ركذ نع

 ال الإو ء هؤاشنا نكمي اببس ناك نإ فالخ ا ىلعف انيعم اببس اوركذ
 ملع ول اكو «ةدروأ ةدع وحنب ةأرملا تناك وا اكو .ثرإلاك ًاقافتا ذفني
 ةبذاکلا نيميلاب ءاضقلاك الصأ ذفني ال ثيح دوهشلا بذكب يضاقلا

 . 29متفلا حاكنو

 )١( ج راطوألا لین ٠١ / ۲۷۲ ,

 )٢( ج راتحملا در ٥ / ٣٥٤-٣١۷٤ .
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 يف مكحلا ذافنل طرتشي ةفينح ابأ نأ لقنلا اذه نم حضاوو

 : نيرمأ خوسفلاو دوقعلا يف رهاظلاو نطابلا

 الباق لحملا نكي مل اذإف ء ذافنلل الباق لحملا نوكي نأ : امهوأ

 وأ « هتدتعم وأ ء ريغلا ةحوكنم اهنوكب هيلع ةمرحم نوكت نأب ذافنلل

 . اقافتا انطاب ذفنی ال هنإف ةدترم اہنوکب

 ملع نإف روز دوهش دوهشلا نأب ىضاقلا ملع مدع : اههيناث

 يف ذافنلا يف بهذملا ةمئأ نیب فالخلا لقنلا يف ىكح دقو

 نأ نيدباع نبا ركذ دقو ء امههوق ىلع ىوتفلا نإ لاقو هركذ (يف نطابلا

 دروأ مث هيلع ديزي ال امب مامإلا لوق هتلاسر يف ققح دق مساق ةمالعلا

 . ؟نوتملا هيلعو هنع باجأو الاكشا

 ارهاظ ذفني روزلا ةداهشب ءاضقلا : راتخملا ةرابع تءاج دقو

 ةبلا اذكو عيبلاو قالطلاو حاكنلاك خوسفلاو دوقعلا يف انطابو

 . 92"2ثرالاو

 لكل لدتساو بهذملا يف ةلأسملا :2"2رايتخالا يف شقان دقو

 : يتأي امب نيبحاصلل لدتساف نيقيرفلا نم

 همومع ىلع هنأو خلا . . . مكلثم رشب انأ امنإ : قباسلا ثیدح اب - ١

 . لكلا لمشيف

 )١( ه ج راتجملا در / 5١5 .

 . °1۲ / ج(

 . فرصتب ۱۲٢ / ٢ج (۳)
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 انأ » : ةَ ىبنلا لوقل رئارسلا ىلوتي هللاو رهاظلاب انرمأ دق انإ- ۲

 ًارهاظ مكحلا ذافنب نالوقي امو رئارسلا ىلوتي هللاو رهاظلاب يضقأ

 . (انطاب ال

 بطخ الجر نأ ىور امب  هنع هللا یضر - ةفينح يبأل لدتساو
 اهيلع نيدهاش ماقأو اهجوزت هنأ ىعداف تبأف بسح ا يف اهنود ةأرما
 م ينإ تلاقف . حاکنلاب اهيلع مكحف  هنع هللا يضر يلع دنع

 هللا يضر يلع لاقف ء هنم ينجوزف ءروز دوهش مهنأو ءهجوزتأ

 مكح لق يضاقلاو حاکنلا اهيلع ىضمأو ء كاجوز كادهاش :- هنع

 مارحلا نع ازرحتو ءاشنا لعجيف ءاشنإلا ةيالو هل |ےیف ةيعرش ةجحب

 : يتأي ام نيفلاخملا ىلع در دقو

 ذفنی ءاضقلا نإف هب لوقن نحنو : لا ا يف حيرص ثیدح سا ۔١

 اولكأت الو # : ةميركلا ةيآلا هعمو ةلسرملا كالمألا يف ارهاظ

 ء 204 لطابلاب مكنيب مكلاومأ
 ازارتحا ءاشنا همكح لعجيف خوسفلاو دوقعلا ءاشنإ كلمي يضاقلا - ١

 ۱ . مارح ا نع

 الو دحاول الإ لمت ال ةأرملا لعجي انطاب مكحلا ذافنب لوقلا نأ ۔۳

 ملست مل اہنأل ريبك شحف يف عقويف يناثلا لوقلا امأ ء هيف شحف
 يناثلا اهب ىلتبا ولو ۔ نطابلا يف مکحلا ذوفن مدع وهو هل اهسفن
 . ريبكلا شحفلا وه اذهو اذكهو ثلاثلاو

 ةفينح بأ لوق ةلدأ  ةلدألا هذه ىلع ادر “"يرابلا حتف يف ءاج دقو

 )١( ةرقبلا / ۱۸۸ .

 )٢( ج  ۱٦.۳۰۰ص
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 . تبثي مل يلع نع یور ام |

 ىلع بترت مکح ا نأ ملع اذإ يناثلا ىلع ةمرح اب اولاق روھمح ا  ؟

 ىلع اسايق لوخدلا دمعتو « مكاحلا اهدمتعا اذإ روزلا ةداهش

 . كلذك ثلاثلا مکح ناك يناثلا یلتبا ولو لطابلاب مكحلا

 اك اوناکف « مرحملا يطاعت ىلع مادقإلا نم مزل امنإ شحفلاو
 ةحص طرش : ناعمسلا نبا لاقو . دحاو دعب ادحاو ارهاظ اونز ول

 رمألا سفن يف ةنيبلا تناك اذإو « لحملا ةباصإو مكحلا دوجو مكحلا

 نإف ء ةلداعلا ةنيبلا يه مكحلا ةجح نأل ةجحلا لصحت مل روز دوهش

 ناك اذإو . كلذ ذافنا مكحلا ةقيقحو « قحلا راهظإ ةداهشلا ةقيقح

 . اقح مهتداهش نكت مل ةبذك دوهشلا

 اهب هللا رمأ ةيعرش ةجحب مكح يضاقلا نأب اوجتحا نإف : لاق

 يف مهقدص ىلع عالطإلاب فلكي ملو . هملع يف ةلداعلا ةنيبلا يهو

 ذفني ال انلق ولف ء هب رمأ ام لثتما دقف مهتداهشب مكح اذإف رمألا نطاب

 نع مكحلا ةنايص نأل عرشلاب بجو ام لاطبإ مزلل رمألا نطاب يف

 دقتعی ال دهتجم ىلع ةيداهتجا ةلأسم يف يضاقلا ةلزنمب وهف ةبولطم لاطبإلا

 «مكحلل ةنايص هدقتعي ال ناك نإو كلذ لوبق هيلع بجي هنإف . كلذ
 ء يضاقلا مثأي ال اذٰهو ذوفنلل ةجح ا هذه نأب ناعمسلا نبا باجأو

 رمألا نطاب یف ةقيقح ءاضقلا ذوفن ءاضقلا بوجو ةرورض نم سيلو
 . ةحيحص ةجح قداص اذإ لاطبإلا نع ءاضقلا ةنايص بجت اغإو

 رارقإو فانحألا ىلع ادرو عوضوملل اضرع ةمادق نبا لاقو
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 لوق يف هتفص نع ءيشلا ليزي ال مکاح ا مكحو : روھمح ا بهذل

 وبأو قاحساو دمحأو يعفاشلاو يعازوألاو كلام مهنم ءاملعلا روهمج

 مكاحلا مكح اذإ : ةفينح وبأ لاقو « نسحلا نب دمحمو دوادو روث

 نيلجر نأ ولف « انطابو ارهاظ همكح ذفن قالط وأ خسف وأ دقعب

 رهاظب ىضاقلا |ےھلبقو هتأرما قلط هنأ لجر ىلع ةداهشلا ادمعت

 ءاضق دعب اهحاكن نيدهاشلا دحأل زاحل نيجوزلا نیب قرفف امههتلادع

 وهو ةأرما حاكن ىعدا الجر نأ ولو ء بذكلا هدمعتب ماع وهو اهتدع

 كلذب هل تلح مكاحلا مكحف روز يدهاش ماقأو بذاك هنأ ملعي

 ترجأتسا ول : لاقو ةفينح وبأ درفتو رذنملا نبا لاق ۔ هتجوز تراصو

 |ےہذک ناللعيامهو . اهجوز قالطب ام ادهش نيدهاش ةأرما
 دحأل الحو « جوزتت نأ اه لحل اهقالطب مكاحلا مكحف ء امهريوزتو

 نأ  هنع هللا يضر يلع نع يور ام جتحاو . اهحاكن نيدهاشلا

 دهشف  هنع هللا يضر - يلع ىلإ اهعفرف اهحاكن ةأرما ىلع ىعدا الجر
 ای ینجوزت ام هللاو : تلاقف ء ةيجوزلاب امہنیب یضقف كلذب نادهاش هل
 كادهاش : لاقف ء هل لحأ ىتح ادقع اننیب دقعا « نينمؤملا ريمأ
 هب خسفني ناعللا نألو ء همكحب تبث حاكنلا نأ ىلع لدف . كاجوز

 . ىلوأ مكحلاف ابذاك امهدحأ ناك نإو حاکنلا

 ‹ يلِإ نومصتخت مكنأو رشب انإ امنإ » : لي يبنلا لوق انلو

 عمسأ ام وحن ىلع يضقأف ضعب نم هتجحب نحلا نوكي مكضعب لعلو
 امنإف ائيش هنم ذخأي الف هيخأ قح نم ءىشب هل تيضق نمف ء هنم

 ىعدا اذإ ام هيف لخدی اذهو هيلع قفتم «  رانلا نم ةعطق هل عطقأ
 . هل مكحف اثيش هنم ىرتشا هنأ
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 لام اک هيلع امرحم ناكو ء هل لحي الف روز ةداهشب مکح هنألو

 . قلطملا

 فاضأ هنأل هيف مهل ةجح الف حص نإ يلع نع ربخلا امأو

 انعط هيف نأل جيوزتلا ىلإ اهبجي ملو همكح ىلإ ال نيدهاشلا ىلإ جيوزتلا
 . دوهشلا ىلع

 ول اذهلو « جوزلا قدصب ال هب ةقرفلا تلصح امنإف ناعللا امأ

 . حاكنلا خسفني مل هب ةنيبلا تماق

 لو . مكاحلا هب مكحو حاکنب ةأرما ىلع دهش اذإف اذه تبث اذإ

 ام عنتمت نأ اهيلعو رهاظلا يف اهمزليو « هل لحت ال اهنإف هتجوز نكت
 لاقف لجرلا اهتطو نإو ء اہنود هيلع مثإلاف هيلع اهركأ نإف ء اهنكمأ

 اهنأ ملعي وهو اهئطو هنأل دحلا هيلع : ةيعفاشلا ضعبو انباحصأ

 ةهبش كلذ نوكيف هلح يف فلتخم ءطو هنأل هيلع دح ال ليقو « ةيبنجأ

 ناث جوزل لحم 1 يعفاشلا باحصأ لاقو 8 هريغ جوزتت نأ ال سيلو

 نينثا نم ةأرملل ءيطولا نيب عمجلا ىلإ يضفي اذه نأ انلو

 ضعب لوق يف ةنيبلا هل تماق يذلا اذهل ةحوكنم اهنألو. عرشی الف داسف

 . يلوريغب ةجوزتملاك هريغل اهجيوزت زجب ملف ةمئألا

 يف ةفينح يبأ بهذم لشم ةياور دمحأ نع باطخ ا وبأ ىكحو

 . 55-807 / ٠١ ج ةمادق نبال ينغملا )١(
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 .: اہ ام ررقأ اهوشقان ىتلا تاشقانملا كلتو ةمئألا نع لقنلا اذه دعب

 . ةلأسملا رادم وه يذلا ثيدحلاب نوملسم انءاھقف نأ ۔١

 ىلع ليلدلاو مارح ا ةحاباب انتمئأ نم دحأ لقي مل هللا دمحب هنأ - ؟

 ال نأو . ذافنلل الباق لحملا نوكي نأ اوطرش فانحألا نأ كلذ

 . ةداهشلا روزب ملع ىلع ضاقلانوكي

 مرحي الو مارح ا لحي ال مكاحلا مكح نأ ررقي همومع يف ثيدحلا نأ ۔۳

 هنإف هل صصخم ال ثيدحلا هيلع لدي يذلا مومعلا نإو . لالحلا

 نوذخأي نيذلا صبرتي يذلا يورخألا باقعلا نأ ىلع لدي اغإ

 دحأ لقي مل هللا دمحبو مهل الح هلعج ببس نودب ريغلا قح

  يورخآلا باقعلا ۔ مومعلا اذه صيصختب

 هيف عزانت الو مكحلل رهاظلا ذوفنلا ىلإ هرهاظب ثیدح ا راشأ دق - ٤
 لاق دقف نطابلا يف ةلسرملا لاومألا يف ذوفنلا مدعامأو ءاهقفلا نيب

 . اضيأ ءاهقفلا عيمج هب

 مكحلا ذافنب فانحألا لاقف هريغ يف وأ لا ا يف ءاوس نارمأ يقب - ٥

 لاقو ؛ ةبهلاو ثرإلاو خوسفلاو دوقعلا امو انطابو ارهاظ

 لح نطابلا يف ذوفنلاب دوصقملاو نطابلا يف ذوفنلا مدعب روهمجلا
 يضاقلا ةيكلم يف مهبهذم نم اودجو دقف فانحألا امأ . عافتنإلا

 مكاحلا مكح اوربتعاو اجرح دوقعلاو خوسفلا ءاشنإ هريغ ىلع
 اذهل ثيدحلا مومع اوصصخ مهنأكو عافتنإلاب اومکحو ءاشنا

 عم هيلإ اوبهذ يذلا اذه نع ديعب ثيدحلا نأ يدنعو . جرخملا

 يف رمألا اوزواجت هنأ اضيأ يدنعف روھمح ا امأو مهوقب مهل ميلستلا

 انعوضوم يف اوعرف ام لمتحي هنأ اونظ يذلا مومعلا اذه لظ
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 حاکنلا ةلأسم الثم ذخأتلو . ثيدحلا نع دیعب اوعرف امو ء اذه

 . قالطلا ةلأسم وأ

 « اهنكمأ نإ اهسفن نم لجرلا نکمت ال ةأرملا نإ : اولاق مهنإف

 ىلإ ؟ ىتم ىلإ نكلو ملسم اذهو « هدحو مثإلا هيلع ناك اهنكمي مل نإو

 روزلا ةداهشب جوزت يذلا لجرلا نإ . الوعفم ناك ارما هللا يضقي نأ

 ةسيبح ةأرملا ىقبتو كلذ هل حيبي مالسإلاو ىرخأب جوزتي نأ ىلع رداق

 ىلإ أجلت وأ اہنسحو املامج بهذيو هافوتي وأ توملا اهافوتي ىتح هتيب يف
 ىلإ لوؤي اضاحف ءيشل ةكلام ريغ نوكت دقو ء اه ءادف علخلا
 . سبحلا

 ىلع ناز مهرظن يف هنأل لجرلا ىلع دحلا نأش يف هولاق امو

 فلتخ ءطو هنأل بجوم ريغ نيبو دحلا هيلع بجوم نیب ام  ةقيقحلا
 . اضيأ هيلع دودرم  دحلا هنعأردت ةهبش وهو هلح يف

 ىلع اودر دق مهو رخآ نم اهجاوز لح يف مهفالتخا كلذكو

 ۱ مهيلع درلا نع فانحألا ىنغأ اب مهضعب

 ةلأسملا هذه يف ةفينح وبأ هيلإ بهذ ام ناحجر حضتی اذہو

 . ملعأ ہللاو

 يضاقلا مكحب اضرلا

 عطقيو عازنلا ضفي مزلم مكح وه اھنإو هذافنل اطرش سيلو . هتحصل
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 طرشو . هقح قح يذ لك ءاطعاو « لدعلا مه ققحي ام سسألاو

 ناك مث نمو « اهيف هللا مكح ىلع فرعتلا يف دهتجيو ةيضقلا يف قحلا

 نم انلسرأ امو : ىلاعت لاق « ىلاعت هللاب مهناميإ ىلع ةمالع هلوسر

 الف « اهيحر اباوت هللا اودجول لوسرلا مهل رفغتساو هللا اورفغتساف

 يف اودجي ال مث مهيب رجش اميف كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو

 . 4)١ اهيلست اوملسيو تيضق امم اجرح مهسفنأ

 كلذو هعابتا هعيطيل لسرلا لسرأ هنأ انبر ريخي ىلوألا ةيآلا یفف

 انبر مسقي ةیناشلا ةيآلا ينو « مهبر نع مهغلب |ميف لجو زع هللا رمأب
 هب مكح امف رومألا عيمج يف 8 لوسرلا مکحب ىتح دحأ نمؤي ال هنأ
 ال مث غ : لاق اذهو ارهاظو انطاب هل دايقنإلا بجي يذلا قحلاوهف

 كومكح اذإ يأ ٭ |میلست اوملسيو تيضق امم اجرح مهسفنأ یف اودجي

 هديب ىسفن يذلاو :J ثیدُحلا یف درو ایک اعزانم الو ةعفادم الو ةعنام

 . 20( هب تئج ام اعبت هاوه نوكي یتح مكدحأ نمؤي ال

 ناک اذإ ةضقلاو ةمئألا نم |ےھیف امب مکاح ا ميكحتو ةنسلاو باتكلا

 )١( ءاسنلا / 58-58 .

 ) )۲دلج ريثك نبا ریسفت / ١ ص 7١5 .

 ۔۱۷۰-



 امهدحأ يف وأ ةنسلاو باتكلا يف ليلدلا عم درجملا يأرلاب مكحي ال

 الاع نوكي ناب ةنسلاو باتكلا ججح نم هيلع دري ام لقعي ناكو

 ام افراع نايبو يناعمو فيرصتو وحن نم اهب قلعتي امو ةيبرعلا ةغللاب

 حيحصلا نیب ازيمم ء ةرهطملا ةنسلاب اريصب لوصألا ملع نم هيلإ جاتحي
 بهذمل بصعتم ريغ افصنم « هب قلحي امو فيعضلاو « هب قحلي امو
 يف فيحي الو ليمي الاسعرو ء لحنلا نم ةلحنل الو بهاذملا نم

 مكاح اہنع مجرتم ء ةوبنلا ماقم مئاق وهف اذكه ناك نمف همكح

 هل فجرتو دولجلا هل رعشقت ام ديدشلا ديعولا اذه ينو ء اهماكحأب
 . 0"2ةدئفألا

 ببس اهمضي يتلا ةصقلا نم هلمش امب يتآلا ثيدحلا نأ ىوريو

 رجش اهيف كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف . ةقباسلا ةيآلا
 . ةيآلا .
 مصاخ راصنألا نم الجر نأ هيبأ نع ريبزلا نب هللادبع نع

 لاقف . ليخنلا اهب نوقسي يتلا ةرحلا جارش يف هيي لوسرلا دنع ريبزلا
 . لكك لوسرلا دنع مصتخاف هيلع ىبأف رمي ءاملا حرس : يراصنألا

 كراج ىلإ ءاملا لسرأ مثريبز اي قسا :ريبزلل ةي هللا لوسر لاقف

 نولتف ؟ كتمع نبا ناك نإ هللا لوسر اي لاق مث يراصنألا بضغف

 ىتح ءاملا سبحا مثريبز اي قسا : ریبزلل لاق مث ةَ هللا لوسر هجو

 تلزن ةيآلا هذه نأ بسحأل ينإ هللاو : ريبزلا لاقف « ردح ا ىلإ عجري

 رجش |ےیف كومكحي ىتح نونمؤی ال كبرو الف « كلذ يف الإ
 . 90©2ةيآلا . . ( مهنيب

 . 484 - ۸۴ لوأ دلجم يناكوشلل ريدقلا حتف )١(
 . ۲٦٦٢ ۔ ٦٦٢ ص ٠١ ج راطوألا لين (۲)

e 
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 هيف دازو هوحن ركذو لجر ريبزلا مصاخ ةياور يف يراخبللو

 راشأ دق كلذ لبق ناكو . هقح ريبزلل ذئنيح ةي هللا لوسر ىعوتساف

 الك هللا لوسر يراصنألا ظفحا الف . ةعس هيف يأرب ريبزلا ىلع

 : ريبزلا لاق : ةورع لاق « مكحلا حيحص يف هقح ريبزلل ىعوتسا
 ... كيرو الف ١» كلذ يف تلزنالإ ةيآلا هذه بسحأ ام هللاوف

 .)«ةيألا

 « لاسرإلا ةروص ةتروصو لاقو ةورع قيرط نم اهلكو « برشلاو

 اهيف ركذو هريسفت يف متاح يبأ نب نمحر لادبع نب دمحم ةياور ركذو

 ةقاس امو ¢ ةلادبع دنسم يف ىئاسللا ةیاورو ءريبزلا نب هللادبع

 نبا قرط نم ثیدح ا ىور هنإف يروباسينلا للادبع يبأ مکاح ا نم
 : لاق مث هركذف ريبزلا نب هللادبع نع ةورع همع نع باهش نبا يخأ

 دنع دانسإلا اذ ماف ادحأ ملعأ ال ينإف هاجرخي مو . دانسألا حيحص :

 اوركذ مث . فيعض وهو هيخأ نبا ريغ ريبزلا نب هللادبع ركذب يرهزلا

 دعب ركذو 20ةيآلا . . . نونمؤی ال كبرو الف تلزنف هتمع نبا هنأل

 . همد ردهأ يبنلا نأو لجرلل رمع لتق اهيف ةبيرغ قرط نم كلذ
 . ٦٦٢ ص قباسلا عجرملا )١(

 . 35١5-75١8 ص ۲ / دلج ريثك نباريسفت (؟)

 . ۲۰۸ ص قباسلا عجرملا (۳)

 ۔۱۷۲-



 يضاق ىلإ عفارت يذلا ملسملا ىلع نإ :قبس امم ذخؤي يذلاو

 مل نأ انطابو ارهاظ هسفن يف مكحلاب ملسي نأ مالسإلا مكحب مكحي

 . احيحص مادام ذفان مكحلاو یسفن ملأب هسفن باصأ مكحلاب ضري

 نآرقلا نم دمتسملا ملسملا يضاقلا مكحب اضرلا مدع نإف اضيأو

 يفاني هللا مكحب اضرلا مدعو « لجو زع هللا مكحب اضر مدع ةنسلاو

 مدع ةقيقحلا يف ناك نإو لقألا ىلع . لماكلاب ناميإلا وأ - نامهيإلا

 عم ةحارص ىفانتي امم مالسإلا مكح یف كشلا رهظي مكحلاب اضرلا

 الو قحلا ريغي ال اضرلا مدع نأ ثيدحلا نم حضو دقو « ناميإلا

 مكحلا نوكي نيح يف هذفناو هب عرسأ امبال لب همكح نع مكاحلا عفدي

 نيبت يف مهسفنأ اودهجي نأ ماكحلا ىلعو  قفاوتلا ضعب هيف لوألا

 ينو . مهماكحأ يف ءايوقأ اونوكي نأو ةمهتلا مدع ىلع اصرح مكحلا

 . مكحلا عن ال ريغملا ريغ بضغلا نأ ثيدحلا

 اهيلع وهو يضقي نأ يضاقلل هركي يتلا تالاحلا

 وأ « قيضلا هل ببستو « هلغشت لاوحأ ىضاقلاب لحت دق
 دقوأ . هل لاقي امو هلوح رودي امل ماتلا كاردإلا نع هلغشتف ٠ لالا
 يذلا يعرشلا مکح ا ىلإ هداهتجاب لصوتلا  عيطتسي الف هلغشت

 تناك الو « هسفن اهيلإ نئمطت ةلماك ةعاطتسا ۔ ةعزانملا يف لصفي

 ءاج ۔ بضغلا لاوحألا كلت ةمقو لقألا ىلع كلذ ةنظم لاوحألا هذه

 لوقي ثيح كلذو بضغلا لاح ءاضقلا نع لي لوسرلا نع يها

 ۔۱۷۳-



 ظحال دقو ()+نابضغ وهو نينثا نيب مكاح نيضقي الد : ةي يبنلا

 الاوحأ هب اوقحلاو ..هلاح مكحلا مدعو بضغلا نم دارملا ىنعملا انؤاھقف

 ةرشع يف ءاضقلا بنتجيو» :راصتخالا ةياغ يف ءاج .اهيلع صني مل

 . رهسلا ةدشو . شطعلاو عوح ا دنعو : بضغلا دنع : عضاوم
 ةلقو . نيثبخألا ةعفادمو . ضرملا دنعو . طرفملا حرفلاو نزحلاو

 . ( دريلاو رجلا ةلشو « ساعنلا

 ال » : لَ هلوق هلك كلذ يف لصألاو : رابخألا ةيافك يف لوقيو

 هنأ مولعمو . ناخيشلا هاور « نابضغ وهو نينثا نيب مكاحلا يضقي

 لصاح ا بارطضإلا لب ء هسفن بضغلا دري ل مالسلاو ةالصلا هيلع
 خیشلا اهركذ يتلا لاوحألا هذه يف وهو . قلخلاو لقعلل ريغملا ء هب هل

 . “داهتجإلا رفاوتي الف تتوافت نإو لقعلل ريغم

 نأ هانملع اےیف ملعلا لهأ نيب فالح ال : ىنغملا يف ءاجو

 نب رمعو حيرش كلذ هرك نابضغ وهو يضقي نأ هل يغبني ال يضاقلا
 . ٦۷ يعفاشلاو ةفينح وبأو زيزعلادبع

 طرفملا عوحلا نم هركف لغش ام لك : بضغلا ىنعم يفو
 ةدشو نيثبخألا دحأ ةعفادمو . جعزملا عجولاو . ديدشلا شطعلاو

 اہأل مكاحلا عنمت اهلك هذهف حرفلاو نزحلاو « مغلاو م او « ساعنلا

 يف قح ا ةباصإ ىلإ هب لصوتي يذلا ركفلا ءافيتساو. بلقلا روضح عنمت

 )١( ج راطوألا لين ٠١ ص ٦٦٢٢ .

 )٢( ج ةيافك ١ ص ۲٦۲ .

  5ج ىنغملا ٠١ ص ٤٤ .
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 . )ارحم يرجتف هيلع صوصنملا بضغلا ینعم يف ىهف بلاغلا

 ضعب نم اهنم ذاعتسا ةفيرش ثيداحأ ةي يبنلا نع ءاج دقو

 هذه نم هؤانث لج هللاب اہنم ذيعتسن نأ ةي انملعو ءايشألا هذه

 : ثيداحألا

 . ̂ جیجضلا

 : 002 ةلذلاو ةلقلاو رقفلا نم كب ذوعأ نإ مهللا J ^ ایہ هلوقو - ۲

 زجعلاو نزحلاو مهلا نم كب دوعأ ينإ مهللا» : يب هلوق ۳

 . 2 لاجرلا ةيلغو نيدلا علضو 3 لخبلاو نبح او 2 لسكلاو

 : مكحلا يف ہرثأ

 هب حرص يذلا ؟ ةهاركلل عنملا له فالخ ةيعفاشلا بهذم يف

 نإف ىلوألا فالخ هنأ يدرواملا مالكو « هركي هنأ ةعامجو يعفارلا

 ةعامجو يوغبلا مامإلا لاق . همكح ذفن لاوحألا هذه يف مکح

 ىلاعت هلل ناك اذإ امأ « ىلاعت هللا ريغل ناك اذإ هيف مكحلا بضغلاو

 ىلع هريفوت مدع وه روذحملا لاقو ينايورلا هيرغتساو هنع ايهنم سيلف

 . 29 ملعأ هللاو نيبضغلا نيب هيف لاح ا فلتخ الو داهتجإلا

 )١( ج ىنغملا ٠١ ص ٤٤ .

 )٢( ج لوصألل عماحح ا جاتلا ٥ ص ١١5 ۱

 ) )۳ص عجرملا سفن ٠١١ .

 . 117-١١5 ص عجرملا سفن (5)

 . ٢ج 7١7 ص ةيافكلا (9)
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 يضاقلا نع یکحف هلكاش ام وأ بضغلا يف مكح نإف ينغملا ينو

 « هنع یہنلا داسف ىضتقي یہنلاو هنع ىبنم هنأل هؤاضق ذفني ال هنأ

 لدتساو (”یعفاشلا بهذم وهو هؤاضق ذفني : درجملا يف لاقو
 ريبزلا مصاخت ركذي يذلا قباسلا بابلا يف مدقتملا ثيدحلا يعفاشلل
 هبضغ لاح مكح ىبنلا نأ لالدتسإلا هجوو لوسرلا ىلإ يراصنألاو

 يف مكحلا حضتي نأ لبق ناك اذإ عنام بضغلا نأب اذه در دقو

 رثؤي الف بضغلا لبق مكحلا نابتسا نأ دعب ناک اذإ امأو « ةلأسملا
 . هيف بضغلا

 حتفو « مالسلا لبس يف هلاق ام لوحو “يناكوشلا لاق دقو

 هانعم نع هفرصل بجوم الو ميرحتلا يبنلا رهاظو : 7 يرابلا

 بضغلا لاح يف مكحف مكاحلا فلاخ ولف « ةهاركلا ىلإ يقيقحلا

 ىضق ملسو ةي هنأل قح ا قداص نإ حصي هنأ ىلإ روهمجلا بهذف

 هنيرق كلذ اولعج مهنأكف , بابلا ثيدح يف اك هبضغأ نأ دعب ريبزلل

 ال هب هريغ قاحلا حلصي ال هنأ يفخي الو ء ةهاركلا ىلإ يہنلل ةفراص

 « هبضغ يفو ء هاضر يف لطابلاب مكحلا نع موصعم هنأل كلذ لثم يف
 ضعب بهذ اذملو « أطخلا نع هعنق ةمصع الف « هريغ فالخب

 « هنع ىبنلا توبثل بضغلا لاح يف مكحلا ذفني ال هنأ ىلإ ةلبانحلا

 أرط بضغلا نوكي نأ نیب مهضعب لصفو ء داسفلا يضتقي يہنلاو

 )١(ج ٠١ ص ٤٥0 .

 . 10 ص ١٠ج 5(

 . ٦٦۷ - 755 ص ٠١ ج راطوألا لين (۳)

 . ۱۹۳-۱۹٤ ص ٤ ج )٤(

 )٥( ج١١ ص ۲۵۹۷ .
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 . فالخلا لحم وهف الإو هيف رثؤي الف مكحلا هل نابتسا نأ دعب هيلع

 اصاخ زاوجلا لعجي نأب بابلا يثيدح نيب عمجلا نأ رينملا نبا ركذو

 هبضغ نأ وأ ہ يدعتلا نم نمألاو هقح يف ةمصعلا دوجول هيَ یبنلاب

 لوقلا بقعت دقو عنم الإو زاج هلاح لثم يف ناک یف قحلل ناك امن
 وه هنع يبنلا داسف ديفي يذلا يبغلا نأب مكحلا داقعنا مدعو میرحتلاب

 امك قرافملا هل مزالملا هفصول وأ هئزحل وأ « هنع يبنملا تاذل ناکام

 ةررقم ةدعاق هذهو ةعمجلل ءادنلا لاح عيبلا نع يبنلا يف اكو « انه

 . دارطضا مدعو عازن لوطو اهيف بارطضا عم لوصألا يف

 هثزجل وأ هتاذل ءیشلا نع يبغلا نأ ناخ قیدص دمحم ررقو

 يهنلاو ء ةنمزألاو لاوحألا عيمج يف ہداسف يضتقي هب الإ متی ال يذلا
 هنع يهنلاو . فصولا كلذ مادام هداسف يضتقي مزاللا فصولل هنع

 افصتم هعاقيأ دنع هنع يلا یضتقی جراخ رمأل وأ قرافم فصول

 نع يبنلا نأل هنع جراخلا رمألا كلذ يف هعاقيا دنعو فصولا كلذب

 . هل اديق مادام هداسف مزلتسي اهب ديقم هعاقيا

 نأل هتقيقح نع هل فراص الو وه مک قاب يبنلا نأ يدنعو
 كلذ « هتقيقح نع يبنلا فرصل حلصي ال يراصنألاو ریبزلا ثيدح

 « قحلا وه |ےکح اهيف مكحو ةيضقلا هل تنابتسا دق ايب يبنلا نأ

 ىتح ريبزلا قح يف حماست نم ءيش هيف ناک ار هنأ كلانه ام لكو

 لبق ناكو » ةلئاقلا ةياورلا ليلدب اضرلا نم لاح يف يراصنالا نوكي

 ةمهتلا يراصنألا هجو |ملف ةعس هيف يأرب ريبزلا ىلع راشأ دق كلذ

 ريبزلل يفوتسي ىتح الماك مكحلا يبنلا قطن . « هِي هللا لوسرل

 دعب وه ذإ هلل ناك ة٤ هللا لوسر بضغ نأ كلذ نم حضتيو « هقح
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 مامأ ةوبنلا ماقمو ء هيف نعط هل يراصنألا ماہتاو ء هنم مکح رودص

 نمم هنأو ء هللا لوسر مكح یف كيكشتلا ثادحأو ء ريبك سانلا

 ال لي هنأ فورعمو هيبنو هنيدو هللا قح يف ريبك مرج یوھ لا نوعبتي

 ةمصع نأ نم : لاقي ام امأ . هللا تامرح تکھتنا اذإ الإ بضغي

 نع هنوصت ةمصعلا نأل مكحلا كلذ تغوس يتلا يه يي هللا لوسر

 ايم هلعف نکل ء ةخسار ةديقعو ةملسم ةقيقح كلتف لطابلاب مكحلا
 ىلع ةضراعم ال هنأل انه اذه لثم باجي نأ يغبني الف هتمأل ميلعت

 . نيثيدحلا نيب قالطإلا

 نأل ملسم ريغ رمأ كلذف داسفلا ىلع لديال انه يہنلا نأ امأ

 وهو نكرلا اذه يف للخلاو مكحلا يف يساسألا نكرلا وه يضاقلا

 نيبو هنيب قرفلاو ةلاحلا هذه يف ءاضقلا داسف لوقت ال ملف ۔ بضغلا

 يف ةدابعلا ةمرح امه اهنإ بوصغملا بوثلا يف ةالصلاو ءادنلا ةلاح عيبلا

 داسفب لوقلا نأ ىلإ انلصوت دق انمد امو يدؤملا ةلاح ىهو اهتقو

 مدعب لوقلا ريصيو « مكحلا ىلإ دتمي هرثأ نإف < قحلا وه ءاضقلا
 . قحلا وه ذافنلا

 تارامإ تدب نإو ىضاقلا هردقي هرمأ بضغلا لاح نكلو

 نعطي نأ الإ لاح ا هذه يف ہدض موكحملا كلي الو ء هيلع بضغلا
 ناك لوألا مکح ام لثمب مكح نإف رخآ ضاق ىلإ هعفريو مکح ا يف

 يراصنألاو ريبزلا ةيضق یف كلذ لاقي الو ء احيحص لوألا مكحلا

 لوسر نم مكح لدعأ نمو ء يب هللا لوسر وه مكح يذلا نأل

 هعرش نأ امك مزال همكحو ؟ لوسرلا لدعي ملاذأ لدعي نمو ؟ هللا

 . عبتم سانلل

- ١78 



 - ةنظملا ةماقإ باب نم وه امنإ بضغلا لاح مکح ا نع يبغلاو

 ماقم  حيحصلا مكحلا ىلإ لصوتلا مدعل ةنظم بضغلا نأ يهو

 . ملعأ هللاو ۔ حيحصلا ريغ مكحلا وه يذلا  نونظملا
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 ناثلا ثحيملا

 يضاقلا يف اهرفاوت بجا ولا طو رشلا

 اهضعب اهطورش ءاضقلا ىلوتي يذلا يف انؤاهقف طرتشا
 « طورشلا هذه ةدع يف اوفلتخاو ء هيلإ بودنم اهضعبو « بجاو

 اهضعب نع اولاقو . رخآلا ضعبلا يف اوفلتخاو . اهضعب يف اوقفتاو

 طورش اهضعبو « هتحصل طورشو ءاضقلا ةيلوت زاوحل طورش اأ
 « ةساردلا ءانثأ حضتي ام بسح مہنیب فالخ ىلع ةيلوتلا ةحصل

 امو ء ةلدألا نم حضتي ام بسح اهيف قحلا نيبنو مهاوقأ شقاننسو

 ةيلوت نم ضرغلا ققحي امو « لماكلا ءاضقلا ققحي نأ هنأش نم

 . ةيهقف مأ تناك ةيلوصأ ةماعلا دعاوقلا ءوض يف كلذو « ةاضقلا

 : لقعلاو غولبلا

 امهو ءاضقلا ىلوتي نميف نيملسملا عامجإ هيلع ناطرشلا ناذه

 يبصلا نم الك نأل كلذو . هتحص يفو ةيلوتلا زاوج يف ناطرش

 اهنع هللا یضر ةشئاع ةديسلا ثيدحل كلذو اعرش فلكم ريغ نونجملاو

 ء ظقيتسي ىتح مئانلا نع : ةثالث نع ملقلا عفر » : يب يبنلا نع

 ۔ ۸۸ -



 . ()١( لقعي ىتح نونجلا نعو « ملتحي ىتح يبصلا نعو

 وهو .دحلو فصو مھعمجی هيفسلاو نونجملاو يبصلاو

 وأ نيد هيلع ناك اذإ فيعضلا بناج يف نيدلا رمأ دقو . فعضلا

 امھیلو مہنع لمي نأ رمأ نئادلا قحل ةنايص بتكي نيدلاو ء اهيفس ناك
 نع لمي نأ يوقلا نيدملا بناج يف كلذ لبق رمأ ثيح لدعلاب

 وأ افيعض وأ اهيفس قحلا هيلع يذلا ناك نإف # : ىلاعت لاق « هسفن

 . 294 لدعلاب هيلو للمیلف وه لمي نأ عيطتسي ال
 دوعسم نبا نع درو امل اهيف فلتخ ةالصلا يف ىبصلا ةمامإو

 لوقو « 20( دودحلا هيلع بجت ىتح مالغلا مؤي ال » : هنع هللا ىضر

 . 290( ملتحي ىتح مالغلا مؤي ال : منع هللا يضر سابع نبا

 نسحلا ىبصلا ةمامإ زاوج ىلإ بهذ دقو : يناكوشلا لاق

 يداها اهتحص نم عنمو « یھب مامإلاو يعفاشلاو قاحسإو

 يعازوألاو يبعشلا اههركو ؛تیبلا لهأ نم هللاب ديؤملاو رصانلاو

 يف لاق 7 ةفينح يبأو دمحأ نع ةياورلا تفلتخاو ¢ كلامو يروثلاو

 . 22ضفئارفلا نود لفاونلا يف ءازجألا |ينع روهشملا حتفلا

 فالخلا اذه هيف ةالصلا ةمامإك ريسي رمأ يف ىبصلا ناك اذإو

 رمأ يفف . لاومألا يف هتنايص ىلع نيدلل صرح هيفو . ءاهقفلا نیب

 )١( ج راطوألا لين ٢ ص ةفينح يبأ دنسم ۲۲ ص .

 ) )۲۔ ۲۸۲ / ةرقبلا ةروس

 . 1٤ ص ٤ ج راطوألا لین (۳)

 )٤( ج راطوألا لین ٤ ص 1٤ .
 )٥( ص قباسلا عجرملا ٦٦٤ .
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 زوجي ال انؤاهقف لاق اذٰمو « اقلطم حلصي ال ءاضقلا ةيالو لثم ریطخ

 : نيليلدب كلذ ىلع اولدتساو « ءاضقلا هتيلوت حصي الو
 نايبصلا ةرامإ نم ذوعتلاب رمأ دقو ةي هللا لوسر نأ : امهوأ

 سأر نم هللاب اوذوعت » : يي هلوق يف كلذو نيعبسلا سأر نمو

 ةرامإ هلوق ) : يناكوشلا لوقيو . ۲”( نايبصلا ةرامإو « نيعبسلا
 يف لاق ء ايضاق يبصلا نوكي نأ حصي ال هنأ ىلع ليلد هيف ( نايبصلا

 . 9'2اعامجإ رحبلا

 ىلع ةيالولل الهأ سيل نونجملاو يبصلا نم الك نأ : امھیناٹ

 ‹ هرومأ هل فرصيو « هنوئش هل ريدي يلو ىلإ جاتح اېنم ناك لب هسفن

 ؟ هريغ ىلع ةيالولا اهنم لكل نوكت فيكف
 لقعلا لقعلابو . يناسجلا لامكلا : غولبلاب دوصقملا سيلو

 ديج زييمتلا حيحص نوكي نأ دبال لب فيلاكتلا هب حتت يذلا

 نأ كلذ ىلع ليلدلاو هيلع لكشأ ام حاضيا ىلأ هئاكذب لصوتي ةنطفلا

 دوجوب طورشم كلذ نأ متي دعب غلب نم ىلإ لاملا عفدب انرمأ نيح هللا

 اذإ ىتح ىماتيلا اولتباو 8 : ىلاعت لاق . مهنم هسانيأو « مهيف دشرلا

 . 4 مهاومأ مهيلإ اوعفداف ادشر مہنم متسنآ نإف حاکنلا اوغلب

 هذه لقعلا رابتعإ بجوف لام ا ةيالو نم رطخأ ءاضقلاو

 : ةروكذملا فاصوألا

 )١( جراطوألا لين ٠١ ص ۲٥٢ .

 )٢( ص قباسلا عجرملا ۲٥٢ .

 )٣( ءاسنلا ةروس / ٦ .
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 : ةيرحلا

 اهيف ملكت دقو .ارح یضاقلا نوک ىهو ةثلاثلا ةطيرشلا هذه

 ءاغلإ ىلع اوقفتا دق سانلا نأ كلذ هرربي ام نآلا اهيف مالكلاو انؤاھقف

 فوس كلذ عمو  كلذرقي ةیرح ا ىلإ هقوشتل مالسإلاو قيقرلا

 بوعشلا ضعب يف هدوجول زاجيإلا نم ءيشب عوضوملا اذه ضرعتأ

 دبعلا ةيلوت زاوج يف انؤاهقف فلتخا دقلف ثحبلل امامتإو ةرخأتملا

 : نيلوق ىلع هتيالو ةحص يفو ءاضقلا

 لهأ هيلعو ةحص الو زاوج ةطيرش تسيل ةيرحلا : یناشلاو

 . رهاظلا

 نوكي نأ زوجي ال هنأ » : ىضاقلا بدأ يف يدرواملا رکذ دقف

 لق نإو قرلا نم ءزج هيف نم الو ابتاكم الو اربدم الو ءادبع ىضاقلا

 ملف هيلع ىلوم دبعلا نأ ۰ ادودرم همكحو ةلطاب هتيالو تناك دلق نإف

 . “'ايضاق نوكي ال ادهاش نوكي نأ زجب مل الو ء ايلاو نوكي نأ رجي

 هنأل ءاضقلا دبعلا يلي نأ زوجي هنأ يرهاظلا مزح نبا ركذو

 هللا لوقب بطاح هنألو . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب بطاخم

 متمكح اذإو . اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأب هللا نإ # : ىلاعت

 لجرلا ىلإ همومعب هجوتم اذهو # لدعلاب اومكحت نأ سانلا نيب

 )١( ج ىضاقلا بدأ ١ ص 579 .
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 قرفلاب صنلا ءاج ثيح الإ دحاو هلك نيدلاو . دبعلاو رح او ةأرملاو

 اك ء نيدلا لامحا نم ذئنيح ىنثتسيف دبعلاو رح او ةأرملاو لجرلا نيب
 يليلخ يناصوأ » : مومعل ةذبرلا دبعلا فلخ رذ يبأ ةالصب لدتسا

 ‹ فارطألا عدجم ادبع ناك ولو عيطأو عمسأ نأ ةَ هللا لوسر ينعي

 نب رمع لوقلو ةياورلاو ايتفلا ىلع سایقلابو «2)هلثم نامثع لبق دقو

 هديلقت يف ينحلاخي مل ايح ةفيذح يبأ ىلوم می اس ناك ول » : باطخلا

 . « كلش

 ناك امل دبعلا نأ نم روھمح ا ليلدب : اذه ىلع يدرواملا درو
 نوكي نأ زجب مل اكولمم ناك امل اضياو ايلاو نوكي نأ زجي مل هيلع یوم

 . ايوارو ادهتجم نوكي نأ زاج نإو ء اكلام

 لو ةقاتع ىلوم ناك هنأ : امهدحأ : ناباوج هنعف ملاس رمأ امأو
 رمع نأ نيباوحلا نم يناثلاو . زئاج قتعلاو ديلقتو قرلا يف ايقاب نكي

 لهأ يف ةمامإلا نيع دقو . ملاس حدم یف ةغلابمللا هجو ىلع كلذ لاق
 زجي ملف ةمألا ىلع امامإ دبعلا نوكي نأ زوجي ال عامجإلابو . ىروشلا
 امر هنأل قتعملا ديلقت عنمي ةيكلاملا نم نونحس لاقو 2'”هيلإ اهب ريشي نأ

 . "9سانلا قوقح عيضتف قح هب قلعت

 )١( ص ۹ ج يلحملا ٣٤٤ .

 ) )۲ج ١ يضاقلا بدأ 579-581 ص .

 )٣( ج ماكحلا ةرصبت ١ ص ٢٢ .
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 نأل انه حلصی الف مزح نبا هركذ يذلا مومعلاب لالدتسالا امأ

 سیل دبعلاو . مكحلا ىلع ةردق مهل نيذلا ماكحلا ىلإ هجوم باطخلا

 نيللا نم هيف نألو . هديس ةمدخب هلاغشنإل مکح ا ىلع ةردق هل

 مكحلل انوص ىلوألابف ءاضقلا ىلع ةردقلا همرحي كلذو رح ا يف سيلام

 ذإ نينثألا نيب قرف كانهف ةالصلا ةمامإ ىلع سايقلا امأو هعنم نيدللو

 ةمامإ نإ لب كلذ ةالصلا ةمامإ يف سيلو مازلإو داهتجا ءاضقلا

 مازلإلا اهيف سيل ةياورلاو ىوتفلا اذكو . رايتخإلا ىلع ةينبم ةالصلا
 لثمب باجيف رذ وبأ هركذ يذلا ثيدحلا امأو . ءاضقلا يف ىيذلا

 مكحلا نم اعونمم مكاحلا ناك اذإو « ةفيذح ىيبأ ىلوم ماس باوج

 ةمدخب اراہنو اليل لوغشم هبلقو دبعلاب فيكف بلقلا لاغشنا لاح
 ةيالو الف ءاضقلا هدلق دق مامإلا نأ لاقي نأ اذه ىلع دری الو . هديس

 . اهتعاضإل ال قوقحلا ةياحلل بوصنم مامإلا نأل هيلع هديسل

 : مالسإلا

 ىلوتي نميف ءاهقفلا اهطرتشا يتلا ةعبارلا ةطيرشلا يه هذه

 مهنكلو « مہنیب قافتا لحو نيملسملا نيب ةحصو ازاوج ءاضقلا
 زاجأف « ملسلا ريغ ىلع ملسلا ريغ ديلقت حصيو زوجي له اوفلتخا
 ريغ نم ءاضقلا ىلوتي نم ناك اذإ فانحألا ةيلوتلا ةحصب لاقو كلذ

 مهدنع ءاضقلا ةيلهأ نأل مهيلع ةداهشلل الهأ ملسملا ريغ ىلع ملسملا

 نم ةداهشلا طورش نأ ةلصاحو » : نيدباع نبا لاق ء ةداهشلا ةيلهأب

 فذق يف دحلاو ىمعلا مدعو ء ةیرح او غولبلاو . لقعلاو مالسإلا

 رفاكلا ديلقت نأ هاضتقمو « اهدعب همكح ةحصلو هتيلوت ةحصل طرش
 ىوتفلا ةيساسحلا تاعقاولا ينو : رحبلا يف لاق ملسأ نإو . حصي ال
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 ىدحإ يف ءاضقلا ءادتبا يفاني ال رفکلا نإف « ةدرلاب لزعني ال هنأ ىلع

 هيف ؟ رخآ ديلقت ىلإ جاتحي له ملسأ مث رفاكلا دلق ول ىتح نيتياورلا

 . ھ .| ناتياور

 حصي مل نإو 5 حيحص رفاكلا ديلقت نأ ملع هبو رحبلا يف لاق

 ةييلوتلا ةحصل حيجرت هذهو ه .أ . هرفك لاح ملسملا ىلع هؤاضق

 هيلع ىشم امل افالخ ةدرلاب لزعني ال هنأ ىلع ىوتفلا نوک نم اذخأ

 دلق رحبلا ينو . ةحصلا مدع ةياور نم ميكحتلا باب يف فنصملا

 يبص ةيلوت فالخب ديدجت ىلإ ةجاح الب كلتب هؤاضق زاج قتعفدبع
 رفاكلا راصف هئاضق ىلع وه دمحم لاق ملسأف ارفاك دلق ولو كردأف

 مالسإلاو قتعلابو « عنام هبو ةيالو هل امهنم لك نأ قرفلاو « دبعلاك
 يبصل لاق ول : لوصفلا ينو . الصأ هل ةيالو الف يبصلا امأ  عفتري
 ین ركذ ام فلاخب ال زاج ضقا وأ سانلاب لصف تكردأ اذإ ارفاک وأ

 مدقت امو طرشلا لبق مودعم قلعملاو « ةيالولا قيلعت اذه نأل يبصلا

 نم ريمضلا عجرم يف دارملا نوک ىلوألا نأ رهظ هبو .ه .أ . زيجنت

 يهو ةلماكلا اهب داري نأ الإ هتيلوت حصت نم ال ةاضقلا هنم حصي

 . 2")مكحلا ةذفانلا

 اذإ ملسملا ريغ نأ : هلوقن نمو نيدباع نبا لبق نم ذخؤیو
 ريغ ةياور يف كلذو ءاضقلا لهأ هنأل حصي ملسملا ىلع ءاضقلا دلق

 ةحص نم عنام رفكلا نأل رفكلا لاح ذفني الو همكح حصي ال هنأ

 .- دبعلا نأش  عناملا لاز ملسأ اذإف هذوفن نمو مكحلا

 )١( ج راتحملا در ٥ ”هوه _ ”ه ؛ ص .

 -۱۸١۔



 : فانحألل ىرخأ ةلدأ يدرواملا ركذ دقو

 . مهديلقت يف يراجلا فرعلاب رابتعإلا-١

 ءايلوأ ىراصنلاو دوهيلا اوذختت ال # : ىلاعت هلوقب اجاجتحإو - ۲

 . 4 ضعب ءايلوأ مهضعب

 وطعي یتح # : ىلاعت هلوقب ءاملعلا روھمج بهذمل لدتساو

 راغصلا يفني مكحلا ذافنو . 2074 نورغاص مهو دي نع ةيزجلا

 نأ ربخلا اذه عنمف 20( ىلعي الو ولعی مالسإلا » يب يبنلا لوقو
 نسحا نيملسملا نم قسافلا نألو ملسم ريغل ةيالو مالسإلا يف نوكي

 نمو قسفلا عنم |ملف هيلع مالسإلا ماكحأ نايرجل رفاكلا نم الاح

 حصت م نم لك نألو . رفاکلا عنمي نأ هنم ىلوأ ناک ءاضقلا ةيالو

 نونجملاو يبصلاك ٠ صوصخلا يف هتيالو حصت مل مومعلا يف هتيالو
 . ءاسکع لدعلا ملسملاكو ادرط

 . ةيالولا نود ةالاوملا ىلع ةيآلا لمحب : فانحألا ىلع در دقو

 مهيلع ضرتعي الف امل نوكلام مہنألف مهحكانم یف مهتايالو امأو

 . اهيف

 ةماعز ديلقت وهف مهديلقت يف ةالولا نم يراجلا فرعلا امأو

 هنيد لهأ مكح مزلياهنإو . ءاضقو مكح ديلقت سيلو ةسائرو

 مهنيب هب مكح |میف هلوق مامإلا لبقي الو . مه هموزل ال ء هل مهمازتلإل
 مالسإلا مكح ناكو « هيلع اورج مل هيلإ مهمكاحت نم اوعنتما اذإو

 ۲( ذفنأ مهيلع

 . الا / ةدئاملا )١(

 )٢( ةبوتلا / ۲۹ .

 ) )۳ج مالسالا لبس ٤ ص ۹۲ .
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 یراصنلاو دوهيلا ىلع مكحي : هصخلم ام مزح نبا لوقي

 : يتأي اب لدتساو الصأ مهماكحأ ىلإ الو 2 مهنيد مكح ىلإ مهدر

 نيب اوقرفو )2 ةرحاسو رحاس لك اولتقا : باطخ ا نب رمع باتک ١

 . سوجملا نم مرح محر يذ لک

 دحك مهدحف انيف اوناك اذإ ةمذلا لهأ : حيرج نبا لوق - ؟

 . ملسملا

 (')؛ مہنع ضرعا وأ مهنيب مكحاف كؤاج نإف » : ةيآ نأ ىريو

 بسنو 2004 هللا لزنأ اب مهيب مكحأ نإو # : ىلاعت هلوقب ةخوسنم

 . سابع نبا ىلإ كلذ

 « دهاجمو « سابع نبا نع خسنلا كلذ ريشك نبا لقن دقو

 ءاطعو « ملسأ نب ديزو يدسلاو « ةداتقو . نسحلاو ةمركعو

 يف نيصصختملا نم دحاو ثحيو « نيملسملا ىلعو هلثم ىلع ملسملا

 ذاتسأل وهو « ةيعرشلا ةسايسلا ةيحان نم رمألا ةيهقفلا تاساردلا

 ليبق نم زوجي هنأ ىلإ هتليضف ىهتناو روكدم مالس دمحم روتكدلا

 لئاسم يف ملسملا ىلع ءاضقلا ملسملا ريغ ىلوتي نأ ةيعرشلا ةسايسلا

 ١١( ةدئاملا / 17 .

 )( ةدئالا / ٣۹ .

 . ۱۷۹۰ ةلأسملا ۔ ٤٤٤ / ۹ ىلحملا (۳)

 . ١٠١9 ص ۲ / دلجم ريثك نبا ریسفت )٤(

- 1 848- 



 بهذ امل لدتسا دقو « ةيصخشلا لاوحألا لئاسم نود ةيندملا لاوحألا

 : يتأي ام هيلإ

 وبأو دوعسم نباو يعخنلاو يعازوألاو حيرشو ةلبانحلا زاجأ ۔١

 ةيصو يف ملسملا ريغ ةداهش لبق ةيمامإلاو ةيرهاظلاو 2 ىسوم

 نيذلا اہیأ اي # : ىلاعت هلوق نم اطابنتسا « رفسلا لاح ملسملا

 اوذ نانثا ةيصولا نيح توملا مكدحأ رضح اذإ مكنيب ةداهش اونمأ

 ضرألا يف متبرض متنأ نإ مكريغ نم نارخآ وأ مكنم لدع

 ( مكريغ نم ) : سابع نبا لاقو . ٭ توملا ةبيصم مكتباصاف

 دمحأ نب هللادبعنع ىوردقو «ةرورضلا دنع باتكلا لهأ نم يأ

 اسايق ثاريملا يف ملسملا ىلع ملسملا ريغ ةداهش زوجت هنأ لبنح نب

 ةداهش زاجأ هنأ كلام نع ىور دقو ء رفسلا يف هوزاجأ ام ىلع

 ريغ ةداهش لوبق يف دمحأ مامألا لوقو : ةيميت نبا مالسإلا خيش

 يف اهوبق ليلعتلا اذه يضتقي « ةرورض وه عضولا اذه يف ملسملا

 مهناميأ عم مهتاداهش لبقت ليق ولو ء ارفس وأ ارضح ةرورض لك

 صتخي ال ةيصولاب روكذملا داهشإلا زاوج نأ ديفي اذهو « « اقلطم

 . ثداوحلا نم ةيصولا يواسي ام ىلع صنلا ةلالدل اهم

 ناتیألا تءاج دقف : ميتيلل لاملا عفد ىلعو عيابتلا ىلع داهشإلا- ۲

 مهلاومأ مهيلإ متعفد اذإف إط : لوقيو 4 متعيابت اذإ اودهشاو ظ

 . # مهيلع اودهشاف
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 لدع يوذب اديقم داهشألاب رمألا ءاج قالطلا ماكحأ نم مكح يف - *

 نهوكسماف نهلجأ نغلب اذإف # : ىلاعت لاق نيملسملا نم

 . ٭ مكنم لدع يوذ اودهشاو فورعمب نهوقراف وأ . فو رعمب
 ٤ - فانحألا دنع هب يتفملا لوقلا يف ءاضقلا ةيلوتل لهأ ملسملا ريغ .

 . فانحألا دنع ةداهشلا ةيلهأب ءاضقلا ةيلهأ  ه

 لاقام بسح ةداهشلل الهأ ملسملا ريغ ماد اف اذه ىلعو

 فانحألا ةدعاق ىلع ءانب ءاضقلل لهأ وهف نوقباسلا ةمئألا كلذب

 هتليضف دكأ دقو ةيندملا لئاسملا يف ملسملا ىلع ملسملا ريغ ءاضق زوجيف

 ىلوتي نميف مالسإلا طرتشت مل ةيلدعلا ماكحألا ةلج نأب هيلإ بهذام

 ةيملع ةنجل اهعضو ىلع فرشأ دقو (۱۷۹ )٤ ةداملا يف كلذو ءاضقلا

 . 2)يمالسإلا هقفلا نم ادمتسم يندملا نوناقلا اهيف تجلاع ةيمالسإ

 لاعلادبع : نیلیلح ا نيملاعلا نم لک لوقلا اذه ىلع درلاب ماق دقو

 صخلتيو ءاضقلا يف |مہنم لك ةركذم يف ديمحلادبع ميهاربإو . هوطع
 : 5١7 ص هتركذم : يتأي ايف هوطع لاعلادبع ذاتسألا در

 ىلع ملسملا ريغ ةداهش زاوجب دمحأ مامإلل بوسنملا لوقلا يفن- ١

 . ةدمتعملا بتكلا يف هدوجو مدعل ثاريملا يف ملسملا
 ىلع ءانب ةرورضلا لاح ةيلوتلا زاوج وه ليلدلا هديفي ام ىصقأ - ۲

 . ةرورضلا لاح ةداهشلا زاوج

 ةريثكلا ةلدألاب مالسإلا طارتشا نع نیتیالا يف ةقلطملا ةداهشلا ديق ۳

 . مالسإلا تطرتشا يتلا

 )١( ص مالسإلا یف ءاضقلا / ۳۹-٤١ فرصتب .
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 ال رصق طقف ةيندملا لاوحألاب ملسملا ىلع روكذملا ءاضقلا رصق - ٤

 . ليلد هيلع موقي

 ةماع ىلوألا نأل ء رظن لح ةداهشلا ةيالو ىلع ءاضقلا ةيالو ءانب

 . ةداهشلا ىلع ةرصاق ةيناثلاو

 لوقلا اذه نأ ىلإ ىهتناو ء ةلدألا ةمالس مدعب اذه نم جرخو

 نأ يغبني ةلأسملاف .. لك ىلعو ١ روکدم ذاتسألا ةيلضف لوق نمو

 . يأرلا كلذ فعضب سحأ روكدم ذاتسألا نإ « رظن لحم نوكت

 ذاتسألا هبش صخل دقف ديمحلادبع ميهاربإ / ذاتسألا امأ

 : امہنم لك ىلع درو نيتهبش يف روكدم

 لاوحألا ريغ يف ملسلا ىلع ةداهشلل ملسملا ريغ ةيلهأ : ىلوألا

 ديقملا ىلع قلطملا لمحب اهيلع درو روكدم هركذ امل ةيصخشلا

 مالسإلا نوطرتشي فانحألا نأو ةوطع ذاتسألا اهركذ يتلا صوصنلل

 ملسملا ىلع ملسملا ريغ نم ةداهشلا لوبق نأو . ملسملا ىلع ةداهشلا يف

 ىلع داهشإلا ةيآ درو . رايتخإلا لاح يف عازنلاو ةرورضلا لاح يف وهف

 . ملسم ريغ ةداهشلا ةيلهأب ءاضقلا ةيلهأ نأب لوقلاو مكريغ

 . (۹۔۷ ص هتاركذم ) . ملسملا ىلع ملسملا ريغ ءاضقب

 ةلود يف نييمذلا عضول ضرعأ عوضوملا ةشقانم لبقو

 ۔۱۹۱-



 هيلعو مهام هل نأ ىلع نيملسملا عم ميقي يذلا وه يمذلاف : مالسإلا

 هيف طرتشيو ىدبأ دقع وهو ةمذلا دقع ىمسي دقعب مهيلع ام

 : ناطرش

 . يلام لا اازيم نيوكت يف نوكرتشيو ةلودلا ءانب یف اومهسي

 ام مهيلعو نيملسملل ام مه نوكيل ةيمالسإلا تابوقعلل

 . (١)مھیلع

 عجار ةيصخشلا لاوحألا كرتو تابوقعلاو ةیلا ا تالماعملا ءانثتساو

 : ىلإ

 : نييمذلاو نيملسملا نيب يرجت نأ اهنأش نم تالماعملا نإ »

 ساسأ ةيلاملا تالماعملا نأو « اياعرلا لك نيب |مئاق لدابتلا نوكيف

 نم سیلو اياعرلا نسب عفانملا لدابتو . ةمألا ف يداصتق الا ماظنلل

 سانلا رئاس نود اهيف نولماعتي ةلح یف ء نويمذلا زاحني نأ لوقعلا

 ال كلذ نأو ء ةلودلا لخاد ف ةلود اوناک الإو ء مہنورواحب نيذلا

 يمذلا لبق اذإ هنإف ء مه ةبسنلاب ةلودلا هتلبق يذلا جامدنإلا عم قفتي

 تناك كلذلو . يعاتجإلاو يداصتقإلاو ىلاملا ماظنلاب قلعتي

 . 20( هيلع قيبطتلا ةبجاو ةيمالسإلا تابوقعلا

 )١( ص ةرهز يأ خيشلل مالسإلا يف ةيلودلا ةقالعلا 1۲ .
  2١ص قباسلا عجرملا ٦۳ .
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 ةصاخلا ةدابعلا نأش اهنأش ةيصخشلا لاوحألاب قلعتی |ےیفو

 نأ ىلع » نونیدی امو ء مهكرتب انرمأ اننأ يأ « هيلإ اهرمأ لكو يمذلاب

 ىلع ةيالو ال هنأو يطعي ازایتما سيلو ملسملا مكاحلا نم امازتلا كلذ

 نأ ةلودل سيلو هبناج نم مازتلإلا كلذ هتيعر هئاطعا يف ملسملا مکاح ا

 ,هاجتإلا كلذ يمذلا هجتا اذإف ءهتياعر بجي زايتما هنأ مساب لخدتت

 هنإف ةيناثعلا ةلودلا فعض دنع ثدح امك ىرخأ ةلودب ناعتساو

 هدقع هيلإ ذبنيف ىرخأ ةلودل ہءامتنا لعجو ةمذلا دقع ضقن دق نوكي

 . ۶'”م ایمذ نوكي الو

 فورظلاو يهقفلا داهتجإلا نع هتليضف ثدحت اذه لبقو

 نيملسملا نيب بورحلا تقو  تقولا اذه يفو » : لوقيف ةيسايسلا

 : ةركف تتبنو يهقفلا داهتجإلا ناك ةلعتشم نارينلاو  مهريغو

 ؟ ملسلا يه مأ برحلا يهأ . مهريغب نيملسملا ةقالع يف لصألا

 برحلا ةقالعلا يف لصألا نإ : لاق نم مهنمو كلذ يف ءاهقفلا ركفف

 مه كئلوأ سيلو صوصنلا لصأ نم ال عقاولا نم مهلوق اوذخأو

 صوصنلا نم هذخأ لب عقاولا نم مكحلا ذخأي مل نم مهنمو نيرثكألا

 يه ةقالعلا ربتعاو بورحلاو ةيدمحملا ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا

 . (بترح ا يعاود نوكت ىتح ملسلا

 )١( ص قباسلا عجرملا ٦٦-٦٤ .

 ) )۲ص مالسإلا يف ةيلودلا تاقالعلا 5١ .
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 : مویلا سانلا عقاو

 مازتلإلل ادقع تناك « ةيخيرات ةلأسم تحبصأ ةمذلا دوھع

 ةیناشلاو ء ةرهاق ةبلاغ امهادحإ نیتفلتخ نيتفئاط نيب رواجت يف شيعلاب

 يملسلا شياعتلاب نيفرطلا مازتلا اهتطساوب متي نأ ىلع ةروهقم ةبولغم
 ناطلسل نوعضاخ نونطاوم لكلا نأ ىلع سانلا فراعت دقلو |مہنیب

 دودح يف ةفئاط لك زيمي ام الإ ةدحاو اهلظ يف مهقوقح . ةلودلا

 . ءاطعو اذخأ عيمجلا نيب ادئاس لماعتلا حبصأو . ةصاخلا رومألا

 صوصنلاو « هب قطان عقاولا ارمإ طالتخإلا حبصأو « ءارشو اعيبو
 عقاولا يف يه « مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو » : لثم يف ةدراولا

 مزتلي ال يتلا ةمئادلا ماكحألا نم تسيلو . بلغألا معألل نايب

 فراعت امو . دهاشلا طورش نع ثيدحلا دنع حضتيس امک . اهاوس

 اقوقح تراص اهنأ الإ اهتقو حماستلا هيف ادب نأ رومأ نم سانلا هيلع
 قوقحلا ضافتنا دنع هنأ كلذ ىنعمو . اهلجأ نم سانلا لتاقي

 ةيادب تفرع اذإو . ةلودلا لخاد ةيلهألا بورحلا موقت ةروكذملا

 تشالتو ء لودلا تقصالت كلذك . اهرخآ فرعي نلف بورحلا
 . دجيس امو « رصعلا مدقت مامأ تافاسملا

 ةلأسم اضيأ تحبصأ  ةمذلا دوقع  دوقعلا ذہن ةيضق نأ امک

 اهتوق ناطلسب اهيلع نيجراخلا درت مويلا لودلا نأ كلذ ةيخيرات
 . باقعلا دشأ اهبحاصب عقوت يتلا ةنايخلا نم كلذ ربتعت ذإ ء اهنوناقو

 اذهو . اهباقر قرو ء اهاومأ بلسو « هتفئاط ىلع برحلا نلعن الو
 قرطلا نم كانه مادام . لوقعلا هلبقت الو مالسإلا هرقي ال رمأ
 نحنو « هل نيعضاخلا ىلع هترطيسو نوناقلا ةدايس هب متت ام ىرخألا
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 رطيسيو ريسي يذلا وه - اندرأ اذإ ۔ اننوناقو ةمألا بلغأ هللا دمحب

 . دئاسلا فرعلا ىضتقمب وأ « قباسلا ةمذلا دقع ىضتقمب

 سانلا لقتنيو ۔ اعرش هنم عنام الو ۔ مويلا نواعتت لودلا نأ امك

 أجلي نم ىلإف مھح اصم ءارو ايرجو مهتيرحب ةفلتخملا لودلا نيب
 دق ملاعلا يف سانلا نإ امك ؟ ةيمالسإ ريغ ةلود يف يضاقتلا دنع ملسملا

 يف ىضقت ةيلودلا لدعلا ةمكحم ىمست ةمكحم ءاشنإ ىلع اوفراعت
 اونوکی مل نإ  نيملسملا ريغ ةاضق اهيفو لودلا نيب متت یتلا تاعزانملا

 نم عون كلذ ثيح انه ةرورضلاب لوقلل لاج الو نيملسم ريغ اعيمج

 ناطلسلا هل سيل ءاضقلا نأ امك . مالسإلا هرقي يذلا يلودلا نواعتلا

 نيملسملل ةناهإ كلذ يف نأ لاقي ىتح برضلاو بيدأتلا نم قباسلا

 تاعزانملا ضفل لمع مویلا ءاضقلا لب . ءاضقلا ملسملا ريغ ىلوت اذإ

 . اهنوناقو ةلودلا فرع ىلع نيجراخلا ةبوقع نايبلو

 : مالس الا مولع

 ىلعي الو ولعي مالسإلا » : يئ ہللا لوسر ثيدح يف ءاج معن

 الإ اهيلع جورخ ا مدعو « هنيناوق ةدايسب ققحتی مالسإلا ولعو « هيلع
 امو . مهكرت نم هب نونيدي ال نيذلا ضعبل مالسإلا ہانثتسا ام

 كلذو . ءاضقلا ملسملا ريغ ىلوتي ال نأ هطرش نم سيلو ء نونيدي

 . اہنیدب ةكسمتم هب رثكأ نيملسملا دوجوب هلل دمح او ققحتم
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 : ىمظعلا ةمامإلا

 اجب قیس ام بسح يعلق اسلا ماسلا رخ حي ا اقح

 ال 58 نل قرافلا عب ہم سايق هنأل دیدس ريغ ال ىلع صخألا

 ةلاسرلا بحاصل عبتم وهو يحو اهبحاص ىلع لزني ال ةلاسر ماقم

 وأ ءارزو « نیملسم ربغو نيملسم اهيلع نيجراخلا درو اهتيامح هتمهمو

 ردق اهرشنب مزتلم هنأ اك ء ةيعر وأ . نيبستحم وأ ءاضق وأ « ةالو

 وهف ءاضقلا امأو « هدقتعي ال نيد رشنب ملسملا ريغ مزلي الو « هتقاط

 : يتأي ام ىلإ صلخن اذہو

 ۔ ةيالو اذه يف سيلو « ملسملا ىلع هتداهش زوجت ملسملا ريغ - ١

 افورغم نوكي دقو . هرضحيو نيفرطلا نيب متي يذلا لماعتلاو

 تابوقعلاو ةيلاملا تالماعملا يف نيملسملا نوناقب مزتلم ملسملا ريغ - ۲
 . نيملسملا ىلع قبطي ام مالسإلا نيناوق نم هيلع قبطيو

 هقفلا ىضتقمب الاح هنود نم وأ هلثم ىلع ءاضقلل لهأ ملسملا ريغ ۳

 تابوقعلا وأ ةيلاملا تالماعملا يف مہنیب یضقی وهو . يفنحلا

 . ةمذلا دقع ىضتقمب هريغب مكحي نأ هل زوجي الو نيملسملا نوناقب

 نطاوم وه ىتل ا ةلودلا نوناقب وأ اهعابتا ىلع ةلودلا ةدايس وأ

 -۱۹١۔



 نوكي نأ دبال كلذ ببسبو ء هنوئش یعرتو اهريخب عتمتيو هيمحت
 . اهددحتو تابوقعلا مضتو لماعتلا مظنت يتلا نيناوقلاب املاع

 . يضاقتلا ةيفيكو اهفورظو اهعاونأو مئارح ا لاوحأو

 ةمداصم مدعو 3 فارعألا ريغتو ةرورضلا ةاعارمو جرح ا عفر - ٤

 مكحلا ساسأ يه ةيمالسإلا ةعيرشلل ةيلكلا دعاوقلاو صوصنلا

 . ةيعرشلا ةسايسلاب

 مهل رايتخا نيملسملا ريغو نيملسملا نيب ءاضقلا ملسملا ريغ يلوت نأ 5

 اهقوقح ىعريو ةلودلا ةدايس ققحي يذلا نوناقلاب مهمازتلا يف

 ريغ نوناق ىلع فرعتلا ىلإ مهعفدي دق مہنوئشو مهكرتو . اهمظنو
 ةدوجوم ريغ ةمألا ةغيص نوكتو 3 مهسفنأ هب نومكحي يمالسإ

 روسأب نيملسملا لاغشناو . فعضلاو ةقرفلا ىلإ ةعدم كلذو

 « يجراخلا ودعلا هب صبرتی ال ىتحو ء اہنع ىنغ يف مه ةيلخاد

 ةيهقفلا ةدعاقلل لداع قيبطت اضيأ وهو « هبضغ نارين مهيلع

 . انيلع ام مهيلعو انلام مه ةلئاقلا

 لحب يذلا قيضلا مهنع ليزنو 3 جرح ا نيملسملا نع عفرن كلذب ٦

 نوناقلاب نيملسملا ريغ مازتلا نم دكأتلا نمضنو « مهم

 ةايحلا ةنيفسل ادئاق مالسإلا لظي نأ اضيأ نمضنو < يمالسإلا

 . هميلاعتب

 وهو هقر نم دبعلا برقت ةينيد ةيالو ءاضقلا نأ لاقي نأ نكمي ام -۷

 اقالطا ةرخآلا يف هل باوث ال نم اهب موقي فيكف : اهيلع بساح

 لاة١ 



 باشي مالسإلا رظن يف اهلك ايندلا نوئش نأب هنع باجي . هرفكل

 نیملسلا ريغو . اهتياعر قح اهاعرو اهنسحأ نإ ةرحآلا يف اهيلع

 نأش نوكيف . ةرخآلا يف اهيلع محل باوث الو لامعألا ہذہب نوموقي

 نيذلا لثم ل : ىلاعت هلوق مومع يف لخديو . اهنأش ءاضقلا
 ال فصاع موي يف حيرلا هب تدتشا دامرك مح امعأ مہبرب اورفك

 . )44 ديعبلا لالضلا وه كلذو ءيش ىلع اوبسك ام نوردقي

 نيب ملسملا ريغ یضقی نأ حبصي هنأ لوقنف مدقتام ىلع اسيسأتو

 نوعضخي كرتشم نوناق اهيف نيقيرفلل مضت يتلا يحاونلا يف نيملسملا

 یوم لا دكأتي نأ كلانه ام لك ءاضق هيلع نوبساحيو اكولس نومزتليو هل

 مهتالماعم يف مهمازتلاو ء اهنوناقل مهعوضخو مھتلودل ءالؤه ءالو نم

 . هعابتا ىلع مهصرحو . يمالسإلا نوناقلاب

 تددعتو ترثك اهم صوصنلا نأ يهو ةماه ةطقن ىقبت نكلو

 ةفرعمو . صوصنلا مهف يضاقلا مامأ ىقبيو . ثداوحلا ریاست ال

 « هللاب نايإلا وه كلذل ساسأ ىسرأو داهتجالا سسأو ةماعلا ءيدابملا

 يف هداهتجا يف اصيرح ناسنإلا لعج اھم هنيد ءيدابمب لماكلا عانتقالاو

 فدهلاوه يذلا لدعلا ققحتي هبو هللا ءاضرا ىلع صوصنلا قيبطت

 الضف اذه . ملسملا ريغ نم يتأي نأ روصتي ال كلذو . یضاقتلا نم

 ريغ وأ موكحملا ناك |ملسم همكح يف هفصنلاب هللا دبعتي ملسملا نأ نع

 ةحلصملا هققحت ارمأ يضاقلا يف مالسإلا طارتشا ناک كلذل . ملسم

 . ءرد اميأ دسافملل ءرد هيفو « ةلادعلا ققحتی هب ذإ « ةماعلا

 )١( ميهاربإ ةروس / ۱۸ .
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 ماکح لا ىلع ةعسوتلا يضتقت ةيعرشلا ةسايسلا تناك اذإو

 نيملسملا ريغ مايق نم ىرن ام لكل ريسفت ةرورضلا ةلاح يف نإف ةالولاو

 يضاقت اضيأ نوكيو « یربکلا نيملسملا تابجاو نم يه لامعأب
 كلذك« هرارطضا ةلاح اهريغ وأ هدلب يف ءاوس ملسملا ريغ مامأ ملسملا

 فرعلل اعوضخ نوكي امنإ  ةيلودلا لدعلا ةمکح ىلإ نيملسملا ءوحل

 نم ىلوأ اذهو  ةمكحملا هذه ىلإ ءوجللاب یضقی يذلا ماعلا يلودلا

 . اعرش هنم عنام الو ء ءامدلل نقح كلذ يف ذإ برحلا

 نيملسملا ريغ اهيف ىلوتي يتلا ةرئادلا نم قيضن نأ بحيو
 ىلع دوعت يتلا ةلحصملل اقيقحت نكمأ ام نيملسملا ىلع ءاضقلا

 نوملسملا ءاضقلا ىلوتي نأ يف نيملسملا ريغ ىلع جرح الو ء عيمجلا
 ةدايس مامتب ةلودلا ةدايس نم هققحي |مع الضف اذه . مهل عفن كلذ يفف

 قيقحت يف ريبك رود مهل نوناقلا قيبطتب نوموقي نيذلا نأ ذإ نوناقلا

 نوناقلا اذه ةيلضفأ داقتعاب طونم ريبكلا رودلا اذهو ةدايسلا هذه

 . هرداصم ةمالسو

 : ساوحلا ةمالس

 ( ناسللا  نذألا  نيعلا )

 يلوت ةحص طورش نم نأ نیدباع نبا نع لقنلا قبس دقل

 راصبألا ريونت يف همكح ةحصل رمألا كلذكو . ىمعلا مدع يضاقلا

 ةغيص موزلل ( يضاقلا نم ال هنم ةراشإلاب وفتكي دو ) راتخملا ردلاو

 شرطألا امأو . ةحيحص ىوعد دعب تمزلأو تمكحك ةصوصخم

- ۱۹۹ - 



 شرطألا ءاضق ةحيص لع اقلعم نيدباع نبا لوقيو . 00 مصألا

 زاومجلا مدعب لوق بهذملا يفو « هيلع يعدملاو يعدملا نيب قرفي هنأب

 يضاقلل دبال هنأب للعیو سانلا قوقح عيضتف رارقإلا عمسی ال هنأل

 نیعم يفو هيف طاتحيف ةحيحص ىوعد دعب ةصوصخم ةغيص نم
 هقطن مدعل سرخألا » اهنم ركذو « ةعست ةداهش لبقت ال ١ : ماكحلا

J)ةمامأإلاو ءاضقلاو دمتعملا ىلع اقلطم ةداهشال حلصي الو  

 . “« ىمظعلا

 ال سرخألاو مصألاو ىمعألا نأ : ةقباسلا لوقنلا نم ذخؤيو

 يهو یل والا : ناتیاور هيف شرطألاو مه ءاضقلا ةيالو حصت

 رصب اذ مكاحلا نوكي نأ بجيو : ةيكلاملا باتك نم لیلخ نتمو ريبكلا

 عقو نإ (و) مصألاو مكبألاو ىمعألا ةيلوت زوجي الف عمسو مالكو

 نأل ضقني ال يأ وأ ىنعمب (واولا ) ( مصأو مكبأو ىمعأ مكح ذفن )
 ةحص يف الو ¢ ءادشبا هتيالو ةحص يف اطرش تسيل رومألا هذه مدع

 لاق اذلو . ماودلاو ءادتبإلا يف طرش ريغ بحاو وه لب اهماود

 مدع : نارمأ هنم ديفتساف ركذ ام ءيش هيلع أرط ولو ( هلزع بجوو )

 . ٥ ج٣٣۳ ص (خ)

 هاج ٣٣١ ص )٦(

 . °۷ ص (۲)
 )*( ص ۳۱٤ .

 ے٢٢ے



 . 2'عوقولا دعب همكح ةحصو اماودو ءادتبا هتيالو زاوج

 نأ (وأ ىنعمب واولا ) هلوق ىلع اقيلعت : يقوسدلا ةيشاح یو

 نم امأ ثالثلا هذه نم ةدحاو هيف تدجو نم مکح وه ذفانلا مكحلا

 نع ( ح) يف امك هتيالو دقعنت الف مكبلاو مصلاو ىمعلا هيف عمتجا
 . ١ ”مالسلادبع نبا

 ال ذإ همكح ذفني ال اهنم نينثا دقفو : ريغصلا حرشلا ينو
 . ۹” نتنثا دقعب هتيالو دقعنت

 تسيل « مالكلاو رصبلاو عمسلا نا : ماكحلا ةرصبت يفو

 : اضيأ اهيف لوقيو ''”لزعلا بجوي اهمدع نکل ةحصلا يف طرشب

 نم عامجإلا هيف ىكح ضايع یضاقلا نإف رصبلاو عمسلا ةمالس امأو
 كلام نع “يدرواملا هاكاح ام ال فورعملا وهو ء هريغو كلام ءاملعلا

 2 كلام نع حصي الو فورعم ريغ كلذو ىمعولا ءاضق زوجي هنأ

 بلاط نيعت الو لطبم نم قحم زيم الو . طبض الو ءاضق قأتي ال هنألو

 قئاثو يفو « ىمعألا نم هيلع دوهشم نم دهاش الو . بولطم نم
 امك . ةحصلا يف طورش رصبلاو عمسلا نأ : يريزجلا مساقلا نبا

 مسقلا ءاضقلا طورش يف ساش نبا لاقو « ضايع يضاقلا لاق
 كلذو ةحصلا يف طرتشن مل نإو خسفلا همدع يضتقي ام : يناثلا

 )١( ج ٤ ص ۱۳۰ .

 )٢( ج٤ ص ۱۳۰ 5

 ۔ ۳۳٣ ص ٢ ج )٢(

 )٤ؤ( ص٢٢ ج١

 )٥( ص هماكحأ ٦٦ ج یضاقلا بدأو ١ ص 1۴۲ .

E 



 خسفي نأ يضتقي هذه ضعب مدعف املکتم اريصب اعيمس هنوك طارتشاك

 ىضم ام ذفنيو « هدعب تأرط وأ هيلع اهدادضا تمدقت ءاوس دقعلا

 لاقف مكحلا نيح ةدوجوم تناك نإو . لزعلا نيح ىلإ هماكحأ نم

 ء هلزع بجي نکل ةدقعنم رصبلاو عمسلا دقف نم ةيالو دشر نبا

 ۱ ماكحأ نم ىضم ام ذفنيو تأرط وأ فاصوألا هذه تمدقت ءاوسو

 ءاملعلا هيف فلتخي مل مالكلاو عمسلا طارتشا : ضايع يضاقلا لاق

 اذإ ءاملعلا فلتخاو ء ابلاغ ماهفإلاو مهفلا هيلع رذعتي هنأل ءادتبا

 لطبي له دقعلا دعب مالكلاو عمسلا دقف ينعي ناتفآلا ناتاه تأرط

 نيتفآلا نيتاه عامتجا عم ءاضقلا يتأت دعبيو ؟ ال مأ لزعيو « دقعلا

 ٠ مكبأ وهو الأ مصأ دجوي ایلکو

 : يتأي ام ةيكلاملا نع ةقباسلا لوقنلا نم ذخؤيو

 طورش تسيلو تابجاو مالكلاو رصبلاو عسمسلا ةمالسس نإ ہ١

 ذفن اهنم ةدحاو دقف نم ردص اذإ مکح ا نأ ىنعم ىلع . ةحص

 نإو مثآ هدلقمو ةثالثلا هذه نم ةدحاو دقف نم ديلقت زوجي ال - ۲

 ذإ . ىلوملا مثأي لزعي مل نإو « هلزع بجي ديلقتلا دعب هيلع تأرط
 . ماودلاو ءادتبإلا ف ةاعارملا ةبحاو يه

 اک همكح ذفني الو هتيالو دقعنت ال ةثالثلا هذه نم نينثا دقف نم - ۳

 : نالوق هيف بهذملا نأ ضايع ىضاقلا ركذف
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 . لزعلا بوجوو دقعلا نالطبب لوق- أ

 . دقعلا نالطب مدعب يناثلا لوقلا ۔ ب

 الإ مكبأ دجوي ال هنأ دهشي عقاولا نأل لوألا لوقلا حجر هنكل

 ذفني الو ةيالولا هب دقعنت ال نينثا عامتجا ناك اذإف اضيأو . مصأ وهو

 قرفي ال هنأل مصألا ةيلوت زوجي ال نأ : جاتحملا ينغم يف ءاج

 نم الو « ىمعألا ىلوي الو « شرطألا ةيلوت زوجتو ء راكنإو رارقإ نيب

 . بولطملا نم بلاطلا فرعي ال هنأل روصلا فرعي الو حابشألا یری

 اذكو هتيلوت حصت روعألاو حص هنم تبرق اذإ روصلا قرعي ناك اذإف
 نع هزجعل هتراشإ تمهف نإو . يلوي ال سرخألاو « اراہن رصبي نم

 فرعي ال هنأل ىمعأ نوكي نأ زوجي الو : بذهملا يفو (١)ماکحألا

 تاهجو ةراشإلا مهفي يذلا سرخألا یر 3 دوهشلاو موصخلا

 . 20هتداهش يف نيهجولاك

 هيلع هنأل ىمعألا ةيالو حصت : ليقو : رايخألا ةيافك ينو

 ‹ ىمعأ ناكو ةنيدملا ىلع موتكم مأ نبا فلختسا مالسلاو ةالصلا

 . “كحل نود ةالصلا

 . ۳۷۵ ص ٤ج )١(

 )٢( ج ٢ ج ىنغملا ۔۳۰۷ ص ٠١ ص ۳۷ .

  )5ص ۲ ج 504 .
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 مكبأ ناک اذإ امأ . اہنم جورخ ببس وه اک  ءاضقلا ةيالو ۔ اھدقع

 ناك نإ : نورخآ لاقو لماك صقنب الإ ةراشالا نسحي ناك نإ اولاق

 . )ةمهوم ةراشإلاو همهفم ةباتكلا نأل اهنم جرخب ال ةباتكلا نسحي

 : ةقباسلا لوقنلا نم ذخؤي يذلاو

 ١ ةروكذملا ساوحلا ىدحإ دقاف ةيالو دقعنت ال- .

 اذإ امأ ةيالولا نم جرخ ىمعلا تناك نإف ةدحاو هيلع تأرط اذإ - ۲

 لاقو ء ةيالولا نم هجورخب موق لاق ءاھقفلا فلتخاف اهريغ ناك

 ناك نإ نورخآ لاقو < جرخي ال ةراشإلا نسحي ناك نإ نورخآ

 . ةيالولا نم جرخ ال ةباتكلا نسحي

 ةيالولا نم جرخي ال هناسل يف ةمتمت هيف نمو ىشعألاو شورطألا - ٣

 . هتيلوت زوجي الو

 : ةلبانحلا بهذم

 سرحألا نأل اريصب اعيمس |ملکتم نوكي هنإف ةقلخلا لاك امأو

 . ےل دوهشملا نم دهاشلاو هل رقملا

 )١( ص ةيناطلسلا ماكحألا ٠۸ .

 )٢( جب ینغملا ٠ ص ۳٣۹۔-۳۷۔
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 اهدقف عنميف ةداهشلا يف رثؤت ساوح ا هذه نأ : هبهذمل لدتساو

 . ءاضقلا بصنم نود ةداهشلا بصنم نألو عمسلاك ءاضقلا ةيالو

 ةقيقحب طاحأ امبرو اهيف هيلإ جاتحي ةريسي ءايشأ يف دهشي دهاشلاو
 1 اذإف « ةماع سانلا اياضق يف مكحيو ةماع هتيالو يضاقلاو اهملع
 « هيف ملست الف بيعش نع ركذ امو ء ىلوأ ءاضقلاف ةداهشلا هنم لبقت

 ايعش نإف انه مزلي الف كلذ هيف تبثت ملو ىمعأ ناك هنأ تبثي ملف
 ىلإ نوجاتحي ال امبرو اليلق سانلا نم هعم نمآ نم ناك مالسلا هيلع

 . ©")انتلأسم يف ةجح نوكي الف مهفصانتو . مهتلقل مهنيب مكحلا

 : ءاضقلل ىمعألا ةيلوت يف نييأر كانه نأ قبس ام صخلتيو

 . ءاضقلا ةيلوت نم ىمعألا عنمي : لوالا
 . ءاضقلا ىمعألا ةيلوت زوجي : يناثلا

 : يتأي ام لوالا يأرلا باحصا لدتساو

 . . ىلوألاب ايضاق حلصي الف دهاش حلصي ال ىمعألا نإ

 نم هعنم ىلع ءاملعلا قافتا ةداهشلل حلصی ال ىمعألا نأ ىلع ليلدلاو

 ىلع ساقيو ضعبلا دنع ءالدإلا دنعو ةيؤرلا ةقيرط ايف ةداهشلا

 نم هعنم ناك ءاضقلا نم رسيأ ةداهشلا تناك الو . مكبلا ىمعلا

 . هتروطخ ىلوأ ءاضقلا

 : يتأي اب يناثلا يأرلا باحصأ لدتساو

 ءاضقلل حلصيف ءاضقلا نم ربكأ وه امل حلاص ىمعألا نأ

 . 15١ ص ةدعلا حرش يف ةدمعلاو ء۳۷ ص ٠١ ج ینغلا )١(
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 : نارمأ ريكأ وه امل حلاص ىمعألا نأ ىلع ليلدلاو . . ىلوألا قيرطب

 نم مظعأ ةوبنلا بصنمو ىمعأ ناک ابيعش يبنلا نأ : (مهوأ
 . ءاضقلا بصنم

 عم فانتي كلذ نال ىمعأ نكي مل ابيعش نأ : كلذ ىلع درلاو

 ال عضو ىلع نوكت مهاوحأ نأو مهماوقأ لضفأ مہنأو لسرلا ةلزنم

 ال كلذ لثمو . ىمعأ رایتخا ىلإ ةجاح ا امو . مهرقتحي مهريغ لعجت

 لاق دقف اضيأو ةالصلا ىلع ناكف موتكم مأ نبا فالختسا امأ

 . ةجحلا هب ضبنت ال هلثمو هفعضب ءاملعلا

 يفاهرثأ امل ساوحلا هذه نأ : سفنلا هيلإ حاترت يذلاو

 هنكمت ال لب ء دهاشلا لوق ىلإ انئمطم ىضاقلا لعجحت ال ثيح ةداهشلا

 ىلع نئمطم وهو مكحي ىتح هيف عطقلا نع الضف قدصلا يف نظلا نم
 نأل هيف دهشي نأ ىمعألل زوجي اب كلذ ىلع ضرتعي الو . همكح

 نم هريغ هيف هكراشي لب . ہدحو هب درفني الامم نأشلا كلذ

 يذلا وهو سرضتملا وهو ىمعأ يضاقلا نوكي فيكف . نیرصبلا

 يذلا مهمالك عم مهروصب سانلا فرعي يذلا وهو . نئارقلاب ذخأي

 . ؟ احضاو انيب نوكي نأ دبالو مكحلا قطني يذلا وهو هعمسي

 نوكي نأب دبال ةفصنلا هفده يذلا . . قحلاب ءاضقلا نإ

 نم مهل قالخ ال نم هحتف اذإو هلفق بجي باب اذه نإ ءاضقلا ةزجعلا

۹ 



 . ملعأ هللاو . رايتخالا ةلاح ثحبلا لكو ةرورض ىضاق نوكيف

 : ةلادعلا

 هرابخأ ىلإ سانلا نثمطي لوقلا لوبقم هلعجت ناسنإلا يف فصو

 « ةبنتج حئابقلا رابكف عابطلاو لاوحألا ميقتسم ناسنإ هنأ كلذ

 نأ ةلادعلاو » : لوقيف ةلادعلا نم دوصقملا ىنعملا يدروام ا حضو

 ايقوتم « مراحملا نع افيفع « ةنامألا رهاظ ةجهللا قداص نوكي

 ةؤرمل المعتسم بضغلاو اضرلا يف انومأم بيرلا نع اديعب متآملل

 قلا ةلادعلا ىهف ةروكذملا ءايشألا هذه تلماكت اذإو ء هنيد يف هلثم

 . تايالولا لهأ نمو تاداهشلا لهأ نم ناسنإلا لعجت

 لعف ىلع صرحو . اهكرتب رماوألا نع جورخ وهف : قسفلا امأ
 صرحلاو ةءورملا نادقف عم اهضعب نايتا وأ . اهريغصو اهريبك تايبنملا

 : نيمسق يدرواملا ةمسقو ¢ بذكلا ىلع

 ارئاس ناسنإلا نوكي اهيفو ىهشتلاب لاعفألا قسف : اههدحأ

 . هتوهش ءارو

 ةهبشب قحلا نع ناسنإلا جرخي هيفو : داقتعإلا قسف : يناثلا
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 : ةطيرشلا هذه یف ءاملعلا بھاذم

 دصقأ ؟ ال مأ طرش له ةطيرشلا هذه رابتعا يف ءاملعلا فلتخا

 ؟ ال مأ ةيلوتلا ةحصو زاوج يف

 الو « هتداهش زوجت |ےک هؤاضق زوجي قسافلاو : رايتخإلا يف
 نع رداونلا فو ء هتداهشب لمعي نأ يغبني ال امك يلوي نأ يغبني

 الو لزعلا قحتسا ةيالولا دعب قسف ولو « هؤاضق زوجي ال هنأ انباحصأ
 هنيد طرتشيو الدع الإ هب ىضر ام هالو يذلا نأل لزعني ليقو « لزعني

 ةنامأ ال نمب قثوي الو مهئامدو ؛ سانلا لاومأ يف فرصتي هنأل هتنامأو

 . ل

 نوكيف اهلهأ قسافلاو » : راتخملا ردلاو راصبألا ريونت يفو
 هديقو تفي هب هتداهش لباقك هدلقم مثأيو ابوجو « دلقی ال هنكل هلهأ

 نبا قلعيو . رود ظفحليف هقدص هنظ ىلع بلغ اذإ اب ةيدعاقلا يف

 الهأ سيل قسافلا نإ : لاق نم مهوت عفدلا اذهب حصفأ : نيدباع

 ةثالثلا لوق وهو ء هقسفل هيلع نمؤي ال هنأل ہؤاضق حصي الف ءاضقلل

 . نامزلا اذه يف هب يتفي نأ يغبنيو ینیعلا لاق ؛ يواحطلا ہراتخاو

 باب دسی قباسلا لوقلا عابتا نأب : ردلاو ریونتلا بحاص لوق حجرو

 هالو نم لک ءاضق ذيفنت هجولاو : حتفلا نع لقنو . اننامز يف ءاضقلا

 ١( ص ۲ ج ۱۱۳ .

 ) )۲ج٥٥ ص ۳٥١۔٣٦٣ .
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 اندلع بهذملا رهاظ وهو اقساف الهاج ناك نإو ةكوش وذ ناطلس

 ةلادعلاو : ماکح ا نيعم يفو . 230( هريغ ىوتفب مكحيف ذشنیحو
 حصي قسافلا نأ ىتح ةيلوألا طرش يه لب ةيلهألا طرشب تسيل

 . 22( لدع يضاقلا نوكي نأ لضفألا نکل ايضاق

 فانحألا ءالعلا نأب بهذملا نع : ةقباسلا لوقنلا نم ذخؤی

 : ةفلتخم لاوقأ ءاضقلا قسافلا ةيلوت يف

 قحتسا ةيالولا دعب قسفولو « يلوي الو هؤاضق حصي ال لوق-١
 . لزعلا يف نالوق هسفن نم لزعني وأ لزعلا

 . بهذملا رهاظ وه لوقلا اذهو زاوحلا نود ةيالولا ةحصب لوق - ؟

 اذهو ماكحألا ذافن عم ذكنيح ىلوملا مثأي نأ لوقلا اذه يضتقيو

 . نيلوقلا نيب قرفلا وه
 فلاخ دق ىلوملا نوكي لوقلا اذه ىلعو ةيولوألا طرش ةلادعلا نأ ۳

 . هيلع مثإ الو لضفألا

 : ةیکلالا بهذم

 ريغ ةيالو حصت ال هنألف ةلادعلا امأو : ماكحلا ةرصبت يفو ۱

 لاقو « هتيالو حصت ال هتداهش زوجت ال نم : نونحس لاق لدعلا

 فالخ قسافلا يف ضايع يضاقلا لاق . هلزع بجيو حصت : اضيأ

 وأ حيحصلا وهو قح ا قفاو نإو هب مكح ام دري له انباحصأ نيب

 . ٦٣۳۔١٥۳ ص ٥ ج )0

 ٠١ ص (؟)
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 . ؟'')مکح ا هجوو قح سا قفاو اذإ یضم

 : دشر نبا لاقو 20( لدع ءاضقلا لهأ» : ليلخ- نتم يفو

 . a مكح ام ىضميو لزعلا بجوم قسفلا نأ بهذملا ف لبق دقو

 ١ - ةحصو زاوج ةطيرش ةلادعلا نأ بهذملا يف حيحصلا لوقلا .

 . طقف ةحص ةطيرش اهنأب لوق بهذملا يف- ۲

 دقو . متحتلاو موزللا ةفص اهل تسيلو ةيولوأ ةطيرش ةلادعلا نأ ۔۳

 . هتاركذم يف كلذ ديمحلادبع ميهاربإ / ذاتسألا لقن

 يف ةريتعم ةلادعلا : ےصخلم ام يدروامللل ىضاقلا بدأ يف

 ال ء هركذ قباسلا لوألا عونلا نم قسافلاو تايالولا عیجو ءاضقلا

 ىكحو . هتيالو داسفل قحلا قفاو نإو همكح ذفني الو هتيالو حصت
 يف هتمامإ ةحصل قحلا قفاو اذإ همكح ذوفنو هتيالو ةحص مصألا نع

 مكءاج نإ # : ىلاعت هلوقل أطخ اذهو . اهيف هتماما زاوجو ةالصلا

 ناكف هلوق لوبق عنمف * ةلاهجب اموق اوبيصت نأ اونيبتف انب قساف
 ةداهشلا يف اطرش ةلادعلا لعج هللا نألو . هلوق ذوفن نم عنمي نأ ىلوأ

 . ۲٤ صاج )١(

 . ۱۲۹ ص ٤ ج (5؟١

 . دشر نبا  دهتجملا ةيادب ٥۳١ ص ۲ ج (۳)
 . ٠١ ص )٤(
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 ةالصلا یف هتمامإ تزاجو ء ءاضقلا یف اطرش نوكت نأ ىلوأ ناكف

 . مازلإلا نع اھجورخو رايتخإلاب اهقلعتل

 هديلقت يفف داقتعإلاب صاخ ا قسفلا نم يناثلا عونلا امأو

 : ناهجو

 هيف سبل رفكلاو « رفكلا ىلع اسايق هديلقت زوج ال : لوألا

 . نارمألا يوتسي لب ليوأت ريغ وأ ليوأت

 يف ةنسلا ليوأت نأل عورفلا ىلع اسايق هديلقت زوجي : يناثلا

 . لوصألا اهيلع ساقيف عنام ريغ عورفلا

 هيفف يناثلا عونلا امأو لوألا عونلا نم قسفلاب ةيالولا لطبتو

 . 20لماك جرحب الإ لزعني الو لماك ليدعتب الإ

 هنألو « هلوقب قوثولا مدعل قساف يلوي الف : جاتحملا ينغم یو
 ىلوأ ةماعلا رمأ يف هرظنف هتقفش ةرفو عم هدلو لام يف رظنلا نم عونمم

 . 29 عنملاب

 ةماعلا ةلادعلا ىنعم حوصو دعب : ةقباسلا لوقنلا نم ذخؤيو

 . هتيالو لطبت هيلع أرط اذإ يلوي ال حراوجلا لعفي قسافلا - ١

 )١( ج ىضاقلا بدأ ١ ص ٣٦٦٣۔٢٦٦ .

 )٢( ج حاتحملا ینغم ٤ ص ۳۷۵ .
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 . قسفلا

 صقن هيف نم الو قساف ةيلوت زوجت ال : ةمادق نبال ىنغملا ينو

 يضاقلا نوكي نأ زوجي : لاق هنأ مصألا نع ىكحو ةداهشلا عدم

 نورخؤي ءارمأ يدعب نوكيس » : لاق هنأ ب يبنلا نع ىور امل اقساف

 مهعم مكتالص اولعجاو اهتقول اهولصف اهتاقوأ نع ةالصلا

 . ()١( ةحبس

 أبنب قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اأ اي © : ىلاعت هلوق انلو

 مكاحلا نوكي نأ زوجي الو قسافلا لوق دنع نيبتلا رمأف 294 اونيبتف

 زوجي ال قسافلا نألو « همكح دنع نيبتلا بجيو . هلوق لبقي ال نم

 عوقوب ريخأف ريخلا امأو . ىلوأ ايضاق نوكي الئلف ادهاش نوكي نأ

 ١ ؟؟اھدوجو يف ةيلوتلا ةحص يف عازنلاو 3 هتيعورشمب ال ءارمأ مہنوک

 ةطيرش يف لاوقألا نأ ةمئألا بهاذم نم هركذ مدقت ام ةصالخو

 : ةعبرأ ةلادعلا

 . ةحصو زاوج طرش ةلادعلا : لوألا

 . ةحص ال زاوج طرش ةلادعلا : يناثلا

 حج ۳۷ ص شماه هلوق يف فلتخ ةياور يفو هلقان : ىنعمب هحبسو ۳۷ ص ٠١ ج ىنغملا )١(

 . ٦ / تارجحلا (۲)

 . ۳۷ ص ۱١ ج (۳)
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 . ةيولوأ طرش ةلادعلا : ثلاثلا

 . مصألا

 لاوقألا ميسقت نكمي ءاضقلا مكح يف كلذ رثأ ىلع ءانبو

 : نيلوق ىلإ ةعبرألا

 اهنأ وأ  ىلوملا مثأت عم قسافلا ةيلوت ةحصب موق لاق : لوألا

 . همكح ذوفن

 : يتأي اب لوألا قيرفلا لدتساو

 حصتو ةالصلل هتمامإ زوجت قسافلا : ةالصلا ةمامإ ىلع سايقلا-١

 نأل دساف سايقلا اذهو ء هتيالو حصتو ءاضقلل هتيالو زوجتف

 ىلع ةينبم ىلوألا نأ ءاضقلا ةيالوو ةالصلا ةمامإ نيب قرفلا

 . مازلإلا ىلع ةينبم ةيناثلاو « رايتخإلا
 نوكي نأ زوجيف اريمأ نوكي قسافلا : ةرامإلا ىلع سايقلا- ؟

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىلوألا ىلع ليلدلاو . ايضاق

 اهتقول اهولصف اهتاقوأ نع ةالصلا نورخؤي ءارما يدعب نوكيس »

 ةرامإلا يف عقاو قسف اذهو اهتاقوأ نع ةالصلا نورخؤی نم ءارمألا

 يضاقلا نوكي نأ زوجیف يضقي ريمألاو . مهعلخب يبنلا رمأي ملو
 . اقساف
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 ا ثيدحلا نأ كلذ ىلع دریو

 ۔ هيلع ساقي

 هتداهش تلبق اذإ ةداهشلل لهأ قسافلا : ةداهشلا ىلع سايقلا ۔٣

 يف اهيلإ جاتح ةداهشلا نأل ةملسم ريغ هذهو ءاضقلل الهأ نوكيف

 عسیمجو لاوحألا لك يف ةماع هتيالوف يضاقلا امأ ةصاخ ةلأسم

 يضاقلا ةمزلم ةداهشلا معن :  ةداهشلا ىلع ساقي الف سانلا

 هنظب وأ اهقدصب عطقلاب نوک امنإ اهمزلأ اذإ ةيالو تسيل اهنكلو
 حجارلا

 ةنامألا نادقفو ةنامألا مدع نم ءیشان قسفلا نأل ةحصلا نع

 . ةعابجلا قح يف ريصقت هنأل ىلوملا مثأت هيلع بترتي

 حصت الف هيف يلوي امل الهأ سيل نيمألا ريغ نأ كلذ ىلع درلاو

 . هتيلوت

 : يتأي امب يناثلا قيرفلا لدتساو

 نيذلا اأ اي ٭ : ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو . ىلوأ همكح ذافن

 . 4 اونيبتف ًابنب قساف مكءاج اذإ اونما
 ةلادعلا نم كلذو قسفلا مدعو ةنامألا ءادأب نورومأم نحن - ؟

 ءاضقلا يلوي ال نأ بجيف ةنامألل ةنایخ قسفلاو
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 ىلع ليلدلاو ةداهشلل الهأ سیل قسافلاو : ةداهشلا ىلع سايقلا ۔۳٣

 . لدعلا داهشاب هرمآلا تايآلا ةداهشلل الهأ سيل قسافلا نأ

 . رايتخإلا ةلاح يف كلذ لكو . قسافلا مكح

 : داهتجإلا

 ام ىلع ىمالسإلا هقفلا يف اضيأ فالخ لح ةطيرشلا هذه

 . دعب حصويس

 : حالطصإلا ينو « عسولا لذب ةخللا يف هانعم : داهتجإلا

 ؛ فانحألا بھذم

 ديلقت امأف . ةيولوألا طرش داهتجإلا نأ حيحصلا : ةيادهلا يف- ١

 . ةيعفاشلل فالخ اندنع حيحصف لهاجلا

 هب ققحتي ءاضقلا دوصقمو « هريغ ىوتفب يضقي نأ نكمي هنأ : انل

 . ()هقحتسم ىلإ قحلا لاصيإ وهو

 )١( ج ٣ص ۷٤ .
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 اب یضقیو طرشب سیل ادهتجم ىضاقلا ںوکو : ماكحلا ناسل يلو - ۲

 . 20هريغ ىوتفب وأ هعمس

 صوصنلاو « ةدودمم ثداوحلا نأل يأرلا داهتجاو ةنسلاو باتكلاب

 . "داهتحاإلاب املاع ناك اذإ كلذ هنكمي اًعِإو « ةدودعم

 ٤ - ةيزازبلا نع راتخملا ردلا يف لقنيو : ١ ةنايدلاب یتفی يتفملا « «

 ءاضقلا هنكمي ال لهاجلا نأ كلذ ىنعيو « رهاظلاب ىضقي ىضاقلاو

 املاع حورفلاو ءامدلا ف مكاحلا نوک نم دبالف 3 اضيأ ىوتفلاب

 ؟؟انيد .

 و يأ ) جورفلاو ءامدلا يفد : هلوق ىلع نيدباع نبا قلعيو

 لاملا فالخب ةحابتسالا |مهيف نكميال هنأل ركذلاب اهصحخ نکل لاومألا
 نأ دبال كلذ يف هماكحأ ىرجت يذلا مكحلا نإف ليوهتلا دصقلو

 . )اید املاع نوكي

 ۱ لهاجلا ةيالو حصت ال هنألف ملعلا امأو و : ماكحلا ةرصبت یف

 : ركب وبأو يضاقلا لاق  ةرورضلا دنع الإ دلقملا الو يماشلا نبا لاق

 ءيجي لاق وأ ء هلوق ىلع ساق نإف ةلزانلا صنب هدلقم ىوتفب يضقيف

 )١( ص ۲۱۸ .

 ) )5ص ۱٤ .

 . ۳٦٣٣ ص ٥ ج (5)

 . 5160 ص ۵ ج (5)
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 . الف ادهتجم ناك نإ مکاح لا : ینارقلا لاقو . دمتعم وهف اذك اذه نم

 نأ هل زاج ادلقم ناك نإو « هدنع حجارلاب الإ يتفيو مكحي نأ هل زوجي

 هدنع احجار نكي مل نإو ء هب یتفی نأو « هبهذم نم روهشملاب مكحي

 يف هدلقي مک هدلقي يذلا الهمامإ هب موكحملا لوقلا ناحجر يف ادلقم

 نبا لاق . اعامجا مارحف ايتفلاو مكحلا يف یوم ا عابتا امأو « ايتفلا

 ةدئاز وهف دلقت نإف ملاع هيف دجوي ناكم يف دلقم ةيالو حصت الو ساش

 الو : مالسلادبع نبا لاق . . هريغ دعقم يف دعق هنأل دعتم زئاج

 ىلع ةردق هل سيل نم نيدلقملا نم اذه اننامز يف يلوي نأ یغبنی

 امأو . اليلق ناك نإو . نودعم ريغ كلذ نإف لاوقألا نيب حيجرتلا
 . ةمودعم برغملا يف اهنإف داهتجإلا ةبتر

 امنع مكف لئاسملا هذه رظان يضاقلا نوک طرتشا : يرزاملا لاق

 لغشو . ارشتنم اريثك مهراصعأ يف ملعلا ناك امل ء نوضاملا ءاملعلا

 هنإف اذه انرصع امأو ء بهاذملا ىلع ةرظانملاو طابنتسالاب اهلهأ رثكأ

 ةلآ لصح دق راظن تفلم ميظعلا عساولا ميلقإلا یف دجوي ال

 عالطإلاو ننسلاو ناسللا ةفرعمو هقفلا لوصأ يف رحبتساو ء داهتجإلا

 ء هليوأت بجي ام ليوأت ىلع رادتقإلاو ماكحألا نم نآرقلا يقاب ىلع

 ةفرعمو « رهاظ ىلع رهاظ حيجرتو ضعب ىلع هضعب ضراعت ام ءانبو
 للعلا حيجرتو . اهجارختسا قرطو . اهعاونأو اهدودحو ةسيقألا

 ميلقإ يف هنم راع اننامز رمألا اذه . ضعب ىلع اهضعب ةسيقألاو

 نم عنلاف ء ةفصلا هذه ىلع ايضاق نوكي نم نع الضف هلك برغملا

 نتفلاو جرحلا يف عاقياو ماكحألل ليطعت نامزلا اذه يف ءاضقلا ةيلوت

 . عرشلا يف هيلإ ليبس ال اذهو ء عازنلاو
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 ىأرو « لهاجلا ةيلوت زاجأ هنأ مهضعب نع دشر نبا یکحو

 . 20باوصلا نع ديعب

 داهتجإلا دحو .ادهتجم ىضاقلا نوكي نأ ةيعفاشلا طرش

 لاحو 3 اهعاونأو سايقلاو ةنسلاو نآرقلا ماكحأ ةفرعم : مهدنع

 . ؟9ءاملعلا لاوقأو « برعلا ناسلو ء ةاورلا

 يفكي لہ هتیاہن كلذ نم لك يف غلبي نأ طرتشي ال هنأ مهدنعو

 فرعي نأ يفكي لب كلذ عيمج فرعي نأ ادارم سيلو “ةنودملا مالكلا

 اهيف عامجإلا فلاخي ال هلوق نأ اهيف مكحي وأ اهيف يتفي يتلا ةلأسملا يف

 مل ةلأسملا هنأ هنظ ىلع بلغي وأ « نيمدقتملا دعب ةقفاومب هملعب امأ

 . *ہرصع يف تدلوت لب « نولوألا اهيف ملكتي

 فرع اذإف . . . ةعبرأ لوصأ ةفرعم ىلع فقت اهتفرعمو « ةيعرشلا

 )١( ج ١ص 70-75 .
 )١( ج بالطلا جہنم ٤ ج جاهنملا 140-755 ص ٤ ص ۳۷۳ .

 ) )۲ج جہا ا ىلع يمرجيبلا ةيشاح ٤ ص ۳٣٣٤ .

 . ۳۷۱ ص ٤ ج جاتحملا ینغم ()
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 نإف . ىضقي الو یتفی نأ هل زجب ملو ء داهتجإلا لهأ نم نكي مل كلذ

 . ؟''طرشلا

 , داهتجإلا لهأ نم نوكي نأ : ثلاثلا طرشلا : ىنغملا يفو

 نأ زوجي مهضعب لاقو ‹ ةيفنحلا ضعبو يعفاشلاو كلام لاق اذہہو

 نإف ماصخ ا لصف هنم ضرغلا نال « ديلقتلاب مكحيف ايماع نوكي

 . ؟"0ذاج ديلقتلاب كلذ هنكمأ

 نع ةتباثلا ةنسلاو نآرقلا ماكحأب ملعلا : مزح نبا طرشو

 نأ الهاج ناك اذإ هل لحي الو مكحلاب هلهجل مكحي نأ هل لحي مل هب الإ

 سيلام فقي الو » لطاب وأ قح نم هيتفي اب هتيارد مدعل ءاملعلا رواشي
 . )هلل نايصعو ملعت ال ام عبتت ملعت الاب ذخألاو « ملع هب هل

 . «*)ءاملعلا ىوتف

 : لاوقأ ةثالثاهيف ءالعللداهتجألا ةطيرش نأ :لوقنلا ةصالخو

 ةيعفاشلا لوق وهو ةحصو زاوج ةطيرش داهتجإلا : لوألا

 )١( ص ةيناطلسلا ماكحألا 14 .

 )٢( ج ٠١ص ۱۲۸ .

 . ۳٦٣٣ ص ۱۷۷٥۰ ةلأسم ۹ ج لحملا ()

 . ۲۷۹ ص عفانلا رصتخملا )٤(
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 . ةيفنحلا ضعبو « ةیکلا لا ضعبو ةيمامألاو رهاظلا لهأو ء ةلبانحلاو

 ضعب لوق وهو ةحص ال زاوج ةطيرش داهتجإلا : يناثلا

 دهتجملا ناك نإ مثإلا عم ةحيحص دلقملا ةيلوت نأ ىنعم ىلع ةيكلاملا

 ادهتجم هنوك نأ دمتعملا نأ رصاحلاو : یقوسدلا لوقي . ادوجوم

 . 290 لئمأ
 روهمج لوق وهو بابحتساو ةيولوأ اطرش داهتجإلا : ثلاثلا

 تافصلا نم داهتجإلا : دشر نبا لوقي ةیکلا لا ضعبو : فانحألا

 نبا لاق نأ قبس دقو ۱ ۲( ؟بھذلا نع هدج لقن وهو ةبحتسملا

 . باوصلا نع ديعب ذاش مهبهذم يف لوقلا اذه نإ : نوحرف

 : لوألا بهذملا ةلدأ

 : يتأي ام مهمأرل لوألا لوقلا باحصأ لددتسا

 لزنأامب مهنيب مكحا نإو # : ىلاعت هللا لوق : الوأ
 هللا ىلإ هودرف ءيش يف متعزانت نإف # : ىلاعت هلوقو . 4 هللا

 نسحأو ريخ كلذ « رخآلا مويلاو هاب نونمؤت متنك نإ لوسرلاو

 نيب مكحتل قحلاب باتكلا كيلا انلزنأ انإ :  هلوقو “4 اليوأت
 . )4 هللا كارأ اب سانلا

 )١( ج یقوسدلا ةيشاح ٤ ص ١70-1١59 .

 ) )۲ج دهتجملا ةيادب ٢ ص 581١ .

 ) )۳ۃدئالا / ٦۹ .

 )٤( ءاسنلا / 59 .

 )٥( ءاسنلا / ٠١١ .
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 : ةيناثلا ةيآلاو . مهئاوهأ نع دعبي نأو هللا لزنأ امب نيملسملا ريغ

 نامزلا اذه يف لوسرلاو هللا ىلإ هيف فلتخملا عاجراب نيفلتخملا ترمأ
 هللا نأ تنيب : ةشلاثلا ةيآلاو . ةنسلاو نآرقلا ىلإ عاجرإلاب نوكي اغإ

 الإ كلذ نوكي الو . سانلا نيب يبنلا هب مكحيل باتكلا لزنأ

 رمألا كلذ عومجم نم ذخؤيو . لجو زع هللا باتك ىلإ عوجرلاب

 باتكلا نم مكحلا ىلع فرعتلا هيلع نأو هللا باتك نم همكح ذخأيس

 طرش داهتجإلا نأ كلذ ىلع ينبيو دهتجمل الإ كلذ متي الو ةنسلاو

 . یضاقلا ةيلوت ةحصو زاوحل

 رانلا يف نانثإ : ةثالث ةاضقلا » : ةي لوسرلا لوقي : ايناث

 لجرو « ةنجلا يف وهف هب ىضقف قحلا فرع لجر « ةئجلا يف دحاوو

 فرعي مل لجرو « رانلا يف وهف مکح ا یف راجو هب ضقي ملو قحلا فرع
 . 20( رانلا یف وهف لهج ىلع سانلل ىضقف قح ا

 ضقی قحلا فرعي ال يذلا نأ ثيدحلا اذه ىلع ةلالدلا هجوو

 رانلا ينوه لهج ىلع يضقي يذلا نأب مکح دق يبنلا نأو لهج ىلع

 ناك الو ةيلوتلا نالطبو همكح نالطبو لهاجلا ةيلوت ةمرح كلذ ىنعمو

 لهاجلا مومع يف لحد ةنسلاو نآرقلا نم مكحلاب الهاج وه دلقلا

 . هتيلوت حصت الو زوجت الف ثيدحلا هركذ يذلا

 قحلا نافرعي ال لهاجلاو دلقملا : يلاتلا سايقلاب : اثلاث

 )١( ہج مالسلا لبس ٤ ص ٠١۷ ۱

 -١؟5؟-



 ال لهاجلاو . ءاضقلل حلصی ال قحل ا فرعي نم لكو . الصأ

 ءاضقلل ناحلصي

 ةفرعمو لب امادلاب نوكت قحا ةفرعم نأ : ىرغصلا ىلع ليلدلاو

 هملعل لوسرلا ىلإ هودر ولو إل : ىلاعت لوقي دهتجملا هفرعي اهنإو

 . 4 مهنم هنوطبتسي نیذلا

 ‹ قحاب مكحلاب رومأم يضاقلا نأ : ىركلا ىلع ليلدلاو

 اي ۾ : ىلاعت هللا لوقي رمألا بناج يفف . هريغب مكحلا نع يبنمو

 04 قحلاب سانلا نيب مكحاف ضرألا ین ةفيلخ كانلعج انإ دوواد

 . 4 طسقلاب مهني مكحاف تمكح نإر و : یل اعت هلوقو

 نأ ملع هب كل سیل ام فقت الو»: یہنلا بناحل ةبسنلابو

 : ىلاعت هلوقو“(الوئسمهنع ناك كئلوأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا

 يغبلاو مثاإلاو نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا يبر مرح امنإ لق #

 ةيآلا تهبن دقف . ۵4۹'۲ نوملعت الام هللا ىلع اولوقت ت نأو « قحلا ريغب

 فرعي الام عبتت نع ىهنم هنأو ناسنإلا يف ةفرعملا لئاسو ىلع ةقباسلا

 ام نمض ملع ريغب هللا ىلع لوقلا تلخدأ ةیناشلا ةيآلاو « قبس امك

 . نمؤملا هنع یہنم مارح ا لعفو هللا مرح

 . ۸۲ / ءاسنلا ةروس )١(

 . ۲٦٢ / ص ةروس )٢(

 . 17 / ةدئاملا ةروس )٣(

 ٦ /يارسإلا ةروس 5

 . ۲۸ / فارعألا )٥(

 ى٥ -



 دلقملا نأ يهو ةجيتنلا ةحص نيتمدقملا ةحص نم مزليو

 نأل ةرورضلل حابم ديلقتلاب دبعتلا نأ ررقي لقعلا : اعبار

 هسفن صخشلا قح يف ةحابإلا كلتو سانلا لكل قأتي ال داهتجإلا

 نأ انقح نم سيلو اهردقب ردقت ةرورضلاو هريغ ىلإ ہادعتی ال كلذو

 : يدرواملا لوقي . هسفن هب دلقملا ىضاقلا مزلأ ا نيمصاختملا مزلن

 قح ا مزتلم يف الإ ققحتي ملف ةرورض ةعيرشلا عورف يف ديلقتلا نألو

 . 29همزلم نود

 . هقفلا ةصاخبو ةيعرشلا ماكحألاب لوقلا ةرشابم نم هقفلا نسحي

 بيبطتلا نسحب ال نم عنم رمألا يلو ىلع نيعت اذإو : ميقلا نبا لوقي

 يف هقفتي ملو ؟ ةنسلاو باتكلا فرعي مل نب فيكف ضرملا ةاوادم نم

 مازلا الو مزلم هنأل ىلوأ يضاقلا لب يتفملا ىلع سايقلابو 2209 بستحم

 )١( ص ةيناطلسلا ماكحألا 55 .

 ) )۲ج نيعقوملا مالعأ ٤ ص ۲۱۷ .
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 ةطيرش داهتجإلا نأ حضتي كلذبو ¢ هريغ دوجو عم يتفملا ىوتف يف

 * ٹلاثلا بهذملا ةلدأ

 . نيبهذملا نیب رادملا اهيلع اھدحو ىه اهنأل اهركذ

 وأ دلقملا يضاقلاو تاموصخلا لصف ءاضقلا نم ضرغلا : الوأ

 8 ايضاق حلصيف كلذ هنم قتأتي هريغ يأرب ذخأي يذلا لهاجلا

 اهيلع ليلدلاف ء ةيناثلا ةيضقلاو ةملسم ليلدلا نم ىلوألا ةيضقلاو »

 ذخأي وهف « قحلا فرعي ةمئألا نم هلوقب دلقملا ىضاقلا ذخأي يذلا نأ

 ةلدأ يف قبس امك . قحلاب هؤاضق نوكيف . قحلا فرعي نم لوقب
 . لوألا بهذملا

 يضاقلا لوق هيلع ساقيف نيموقملا لوقب لوقي يضاقلا : ايناث

 عماج او . ازئاج يناثلا نوكيف زئاج لوألاو هريغ لوقب لوقي دلقملا

 . ريغلا لوقب مکحلا زاوج |مہنیب

 نأ حضاو نينثإلا نيب قرفلا نأ : ليلدلا اذه ىلع باوجلاو

 . . ةنسلا اذكو ريغتي مل نآرقلاف كلذك سيلف مكحلا امأ هيلع رذعتي

 . نيموقملا لوق ىلع سايقلل هجو الف . خلا

 اب مكحيف يضاقلل زوجيف عمس ام ربخي نأ هل زوجي یتفملا : اثلا

 عمس امب يتفملا نأب كلذ نع باجيو « هريغ داهتجا هيلإ ىدأ ام وأ عمس
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 . هاوتفب الو ہربخب الومعم نوكيف ربخ وه امنإو ةقیقح لا یف ايتفم سيل

 كلذ نع باجيو . یوم ا نع هداعبأل نامض كلذ يف ذإ ةمهتلل يفنأو

 ةلدأ حجرتي كلذبو نيرصاقلا لوق ناك امنإو اذهب اندبعتي مل هللا نأب

 ةطيرش نم انه ركذ ام نيب قالطإلا ىلع ضراعتت الو . لوألا بهذملا

 غيصلاف . ةاضقلا اهب مزتلي ةدحوم ماكحأ نم هترتخا ام نيبو داهتجإلا

 ىتح ةطرتشم دهتجملا ةردق تلازامو ةدودعم ثداوحلاو رومألاو ةدودحم

 . فورظلا هذه يف

 : ةروكذلا

 ءاهقف نيب فالخ عوضوم ء ءاضقلا يلوي نميف ةطيرشلا هذه

 يفو ةفلتخملا بهاذملا يف ءاملعلا لاوقأ نم حضتي ام ىلع نيملسملا

 . ہدافنو مكحلا ة ةحص

 ةأرملا ءاصضفق حصو : ةیاقولا حرش نع ماکح ا ناسل بحاص لقني- ١

 اهنيب ةعماجلا ةهجلا : تلق » اهتداهشب ارابتعا دوقو دح ريغ يف

 . 2')ريغلا ىلع لوقلا ذيفنت |منم دحاو لک نوک

 دودحلا يف الإ ءيش لك يف ةأرملا ءاضق زوجيو » : يرودقلا يف - ؟

 . 20( صاصقلاو

 )١( ص ۲۲٤ .

 )١( ج ٣ص ۱۳۷ .
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 . 20( دوقو دح ريغ يف ۃأر ا ىضقتو » : زنکلا ةرابعو ۔٣

 دودحلا يف الإ ءيش لك يف ةأرملا ءاضق زوجنو » : ةیادٰملا يفو - ٤

 . 9 هيف اهتداهشب ارابتعإ صاصقلاو
 دوقو دح ريغ يف يضقت ةأرملاو : راتخملا ردلاو راصبإالا ریونت یفو ه

 مهرمأولو موق حلفي نل» : يراخبلا رخل اهل ىلوملا مثأ نإو
 حلصت الف امههيف ةدهاش حلصت ال اهنأل نيدباع نبا قلعيو « ةأرما

 . ؟"9همكاح

 هنأ الإ هيف اهتداهش لبقت |ميف ةأرملا ءاضق زوجيو : رايتخإلا يقو 5
 كلذو ء «؟ةرتسلا ىلع مهرمأ ىنبمو لاجرلل ةثداح نم هيف امل هركي

 . “2 رفزل افالخ

 : ( ۳۳۹ ص ٤ ج ) عئادبلا نع روكدم مالس روتكدلا لقنيو ۔۷

 ةلمجلا يف ءاضقلل ديلقتلا زاوج طرش نم تسيلف ةروكذلا امأو

 صاصقلاو دودحلا يف ىضقت ال اهنأ الإ ةداهشلا لهأ نم ةأرملا نأل

 ةيلهأ عم رودت ءاضقلا ةيلهأو ء كلذ يف اهلل ةداهش ال هنأل

 . 20ةداهشلا

 يف اہنم حص نإو ءاضقلا يلوت نأ يغبني الو : ميجن نبا لوقيو 8

 . " صاصقلاو دودحلا ريغ

 )١( ص ۲ ج 1٤ .

 )٦( ج ٣ ص ۷۸ .

 . ٤٤١ ص هاج (5

 )٤( ص ۲ ج ۱۱٤ .

 )٥( ص ۲ ج ۱۱٤ .

 . ۳۸ص مالسإلا يف ءاضقلا )0(

 . ۳۲٣٣ ص رئاظنلاو هابشألا (۷)
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 لاقو ةروكذلا طارتشا يف اوفلتخا كلذكو : دهتجملا ةيادب ينو ۹
 : ةفينح و بأ لاقو . « مكحلا ةحص يف طرش يه » : روھمج ا

 زوجي : يربطلا لاقو . لاومألا یف ايضاق ةأرملا نوكت نأ زوجي »

 در نمف . . . ءيش لك يف قالطإلا ىلع امکاح ةأرملا نوكت نأ

 دبعلا ىلع اضيأ اهساقو « ىريكلا ةمامإلا ءاضقب ةهبش ةأرملا ءاضق

 اهتداهشب اهيبشتف لاومألا يف اهمكح زاجأ نمو . اهتمرح ناصقنل
 لصفلا هنم قأتي نم لك نإ ءيش لك يف اذفان اهمكح ىأر نمو

 ةمامإلا نم عامجإلا هصصخ ام الإ زئاج همكحف سانلا نيب
 . 207ىرتكلا

 تسيلف ةروكذلا امأ : ةدابع سينأ دمحم خيشلا انذاتسأ لوقيو- ٠

 ام ةياغ ء ایضاق ةأرملا نوكت نأ زوجيف مهدنع ةيلهألل اطرش

 . 29 صاصقلاو دودحلا يف اهءاضق نوعنمي مهنأ كانه

 ةأرملا ىلوم مثاب نولوقي مهنأ : فانحألا بهذم ةصالخو

 ريغ يف حصيو اهمكح ذفنيو « ةحيحص ةيلوتلا نكلو . ءاضقلا
 . « ةداهشلا ةيلهأب ءاضقلا ةيلهأ » : مهتدعاقو ‹ صاصقلاو دودحلا

 لدع ءاضقلا قحتسم » : ریبکلا حرشلاو ليلخ نتم يف ءاج ١

 مزلتست ةلادعلاو ةيكلاملا نم روهمجلا دنع افينع ولو ةداهشلا

 اقتحم اركذ هنوكو ء قسفلا مدعو ةیرحلاو لقعلاو غولبلاو مالسإلا

 )١( ص ۲ ج ٥۳۱۔٥۳۲ .
 ) )۲ص ةنسلاو باتكلا نم ءاضقلا 58 .

 ۔۲۲۷-۔



 الو ىثنأ ال : هلوق ىلع يقوسدلا قلعيو . (٦ ىثنأ الو ىثنخ ال

 . ؛؟ ھمکح ذفن الو ءاضقلا |مھتیلوت حصی الف يأ یثخ

 اهمالك نألو اهصقنل ةأرملا نم حصي الو » : ماكحلا ةرصبت يفو - ؟

 . ۷” ةنتف اہتروص نوكت ءاسنلا ضعبو ةنتف

 يف ىكحملاف ةروكذلا امأو » : ةدابع سينأ خيشلا انذاتسآ لوقيو ۔۳

 نع باطلا هلاق ام الإ فالخ الب اهطارتشا ديفي مهبتك

 ةأرملا ةيالو زاوج مساقلا نبا نع ميرم يبأ نبا یورو : حيضوتلا

 « اهبتداهش هيف زوجت ام ىلع مساقلا نبا مالك مهضعب لمح دقو

 . هاوقو لوألا باطحلا رهظتساو اقلطم زاوجلا ىلع مهضعبو

 ءاضقلا ةأرملا ةيالو عنم ةیکلا ا بهذم روهشم نأ : ةصالخلاو

 نع لقنو 3 هذافن نم مدعو اهمكح ةحص مدعو 7 یٹنخ ا اذكو

 ةحجرو صاصقلاو دودحلا ريغ وهو اهتداهش هيف زوجت ام ىلع زاوجلا

 : ةيعفاشلا بهذم

 لاجرلا # : ىلاعت هلوقل ةروكذلا اهنمو : رابخألا ةيافك يف ١

 اولو موق حلفي نلو : الٹ هلوقو . + ءاسنلا ىلع نوماوق

 . ۱۲۹ ص ٤ج (۱)

 ) )۲ج ٤ ص ١59 .

 . ۲۹ ص اا ج (۳)

 ۔ ۸۸-۷ / ٦ ليلجلا بهاوم 3 ٦٦ ص ةنسلاو باتكلا نم ءاضقلا )٤(

 . ۳٣ / ءاسنلا )٥(



 ةرومأم ةأرملاو ةبطاحمم ىلإ جاتحم يضاقلا نألو 0*2( ةأرمإ مهرمأ

 . كلذ نع زرحتلاب

 ينو "نيدو لقع تاصقان ءاسنلا نألو : جاتحملا ينغملا يف دازو  ؟

 . 20هنم بيرق بذهملا

 : هلك ىبنلا لوقب الالدتسا داز : يدرواللل ىضاقلا بدأ یو 0

 تاولصلا ةمامإ نم اهعنمو 0022 هللا نھرخآ ثيح نم نهورخأ

 مل نم نألو « ةمألا ةمامإك تايالولا داقعنإ نم عنمي ةثونألا صقن

 . ٥۶ یمعألاک دودحلا ريغ يف همكح ذفني

 ال هنألف ايتفلاو ةداهشلا زاوج امأو : نيرخآلا ىلع در دقو

 . حصي ال ىثنخلا ديلقت اذكو ىثنألا نم عنمت ملف |بنم ةيالو

 ةأرملا ةيلوت ةحصو زاوج مدع : ةيعفاشلا بهذم ةصالخو

 . اهمكح ذفني الو ىثنخلا اذكو ءاضقلا

 )١( ج يرابلا حتف ١١ ص ١14

 ج (؟) ٤ ص ۳۷١ .

 )٣( ص ۲ ج ۳۷ .

 )٤( ج ٢ ص 17۷ .

 ) )0ج١ ص 1۲۸ .

 )٢( ج ١ ص 1۲۸ .

 ) )۷ج ١ ص 258 .
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 7 قرب

 ئی ند ے3 ىج

 ةعبرأ هيف ربتعیف ماكحألا لايك امأ » : ةمادق نبإل ينغملا يف ءاج

 ال هنأ ريرج نبا نع ىكحو « اركذ ارح القاع اغلاب نوكي نأ : ءايشأ

 نوكت نأ زوجيف ةيتفم نوكت نأ زوجي ةأرملا نأل ةيروكذلا طرتشت

 . هيف ةدهاش نوكت نأ زوجي ال هنأل دودحلا ريغ يف ةيضاق

 نألو « ةأرما مهرمأ اولو موق حلفأ امر : دك يبنلا لوق : انلو

 يأرلا لامك ىلإ هيف جاتحيو « لاجرلاو موصخ لا لفاحم رضحي يضاقلا
 الهأ تسيل يأرلا ةليلق لقعلا ةصقان ةأرملاو «. ةنطفلاو لقعلا مامتو

 فلأ اهعم ناك ولو ء اہتداھش لبقي الو . لاجرلا لفاحم يف روضحلل

 ء نمنايسن ىلع ىلاعت هللا هبن دقو ء لجر مهعم نكي ملام اهلثم ةأرما

 امهادحا ركذتف اهادحإ لضت نإ # : ىلاعت هلوقب نهالضو

 م اذهو « نادلبلا ةيلوتل الو ء ىمظعلا ةمامإلل حلصت الو * ىرخألا

 ةيالو الو « ءاضق ةأرما مهدعب نم الو هئافلخ نم دحأ الو يبنلا لوي

 . الاغ نامزلا عیمج هنم لخي مل كلذ زاج ولو . . انغلب ايف دلب

200 
 ةأرمإل مهدنع ءاضقلا لقعتي دي

 . ۳٦ ص١٠ ج (۱)

 . ۲۷۹ ص مفانلا رصتخملا (۲)
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 : ةيرهاظلا بهذم

 يبأ لوق وهو مكحلا ةأرملا يلت نأ زئاجو : ىلحلا يف ءاج

 نم ةأرما  ءافشلا ىلو هنأ باطخلا نب رمع نع ىور دقو ء ةفينح
 ولو موق حلفي نل : ةي هللا لوسر لاق دق : ليق نإف « قوسلا  هموق
 يذلا ماعلا رمألا يف يب هللا لوسر كلذ لاق امنإ انلق . « ةأرما مهرما

 لام ىلع ةيعار ةأرملا . مالسلا هيلع هلوق كلذ ناهرب ةفالخلا ژه

 ةيصو نوكت نأ نويكلاملا راجأ دقو اهتيعر نع ةلوئسم يهو اهجوز

 لابو . . . رومألا ضعب يلت نأ اهعنم نم صن تأي لو ةليكوو
 . “')قيفوتلا

 : يربطلا بهذم

 ةرقف ةلاسرلا نم 117 ص دهتجملا ةيادب نع لقنلا نم ذخؤي
 يربطلا ريرج نبا ذشو : يتآلا يدرواملا لوق نمو . ينغملا نعو ء۹
 عم عامجإلا هدري ءيشل رابتعإ الو « ماكحألا عيمج يف اهءاضق زوجف

 ىلع مهضعب هللا لضف اب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا # : ىلاعت هلوق

 . (؟لاجرلا ىلع نمقي نأ زجب ملف يأرلاو لقعلا يف ينعي * ضعب

 ولو موق حلفي نل - ثيدحلا يف : يباطخلا لاق يرابلا حتف يفو
 جوزت ال اهنأ هيفو  ءاضقلا الو ةرامإلا یلت ال ةأرملا نإ  ةأرما مهرمأ

 نم عنملاو « بقعتم وهو لاق اذك . اهريغ ىلع دقعلا يلت الو ء اهسفن

 ةياور يهو يربطلا ةزاجإو ء روهمجلا لوق ءاضقلاو ةرامإلا لت نأ
 . ”ءاسنلا ةداهش هيف زوجت یف مكحلا ىلت ةفينح يبأو كلام نع

 ̀ 1859-0140 ص ۹ج 7)0
 . ٦٠٦ ص هماكحأ (۲)

 . ۱۹۳ ص ۹ ج )٢(
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 نم ةركب يبأ ثیدحب جتحا : نيتلا نبا نع لقني اضيأ هيفو
 فلاخو ¢ روهمجلا لوق وهو « ءاضقلا ةأ ةأرملا یلوت نأ زوجي ال : : لاق

 ۽ اتداهش هنم لبقت ایف يضقت نأ زوجي : لاقف يربطلا ریرج نبا
 . ؟'ازاوح ا ةیکلا ا ضعب قلطأو

 نع الإ يضاقلا يف ةيروكذلا طارتشا ىلع اوقفتاو : اضيأ هيفو

 ثيدحلا روهمجلا ةجحو « ريرج نبا قلطأو « دودحلا اونثتساو ةیفنح ا
 نألو . مدقت دقو «ةأرما مهرما اولو موق حلفأ ام » : حيحصلا

 لفاحم ین ایس الو . صقان ةأرملا يأرو يأر لامك ىلإ جاتحي يضاقلا
 لاجرلا

 یضاقلا يف ةروكذلا طارتشا ینءارآلا نأ هلقن مدقت ام ةصالخو

 : ةثالث

 زاوج طرش ةروكذلا نأ : ءاهقفلا روهمح لوق : لوألا لوقلا- ١

 . هذاقنو مکح ا ةحص فو ةيلوتلا يف ةحصو

 : ةيكلاملا ضعبو مهبهذم نع روهشملا ةيفنحلا لوق : يناثلا لوقلا -
 هيق حصت |ےف ةأرملا مكحت مهدنع ةحص ال زاوج طرش ةروكذلا نأ

 . ذفانو حيحص اهمكحو اهتداهش
 اذإو ةحص الو زاوج طرش ت تسيل ةروكذلا : ثلاشلا لوقلا -

 . ذفنو اهمكح حص ةأرملا تمكح

 )١( ج  ۱١ص ۱٦۷ .

 ) )۳ج ۱١ص ۲٦۷ .
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 يربطلا ريرج نباو ء يرهاظلا مزح نہال : لوقلا اذهو
 ضرعت دق ثلاثلا لوقلا اذهو . ةيكلاملا نم مساقلا نبا لوقل هيجوتو

 مالسإلا يف ءاضقلا یف هتاركذم يف ةوطع لاعلادبع خيشلا ذاتسألا هل

 لوقلا اذه نإ لاق ريرج نبا مامإلا ةيحان نمف . الوأ ةشقانملاب
 ةيحانلا نمف . ةيعوضومو ةيخيرات : نيتيحان نم أطخ هل بوسنملا

 مل مهنأ اك ء يأرلا اذه هنع نولقني يذلا عجرملا ركذي مل : ةيخيراتلا

 یتح حيحص ريغ وأ حيحص دنسب ريرج نبا ىلإ يأرلا اذه اودنسي
 . كلذ ىلإ ريشي ام هيف سيل ريبكلا هريسفتو . هيف ثحبلا نكمي

 اذه ريرج نبا نع تبثي مل هنأ : يبرعلا نب ركب يبأ نبا نع لقنيو
 فلاخم هنإف : ةيعوضوملا ةيحانلا نمو . هنع لقنلا حصي ملو لوقلا

 ىلع ءاهقفلا نم هقبس نم عامجإل فلاخمو ء هتلالدو ةركب يبأ ثيدحل
 زاوجب لوقي ءاهقفلا نم فلس هل سيل ذإ . ءاضقلا اهتيلوت زاوج مدع

 رصع يف هبحاص نكي ملو عامجإلا فلاح اذإ لوقلاو ء ةيلوتلا
 . 2')ربتعم ريغ ادودرم الوق نوكي هنإف نيعمجملا

 ةشقانملا هذه ديمحلادبع ميهاربإ روتكدلا ذاتسألا شقان دقو

 : هصخلم امب اهيلع درو

 يف أطخأ ةفينح يبأ ىلع هداعبتسا يف أطخأ امك يبرع نبا نإ- ١

 يف هكش يف ادقتعم يبرعلا نبا ناك اذإو . ريرج نبا ىلع هداعبتسا

 « هليوأت ريرج نيبإلف ليلدلا ةيحان نم نوكيال هنكل لقنلا ةحص

 . هتلدأو

 )١( ص  - 17-1١7ص ءاضقلا يف هتاركذم ۲۳-۲۲ .
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 مالعا مه اولقن نيذلا نأ ريرج نبا نع لقنلا يف يفكي - ۲

 مهلقن ناكو رجح نبا ظفاحلا ۔ دشر نبا - يدرواملا : ةفسالفو

 . مزخا ةغيصد

 . هلئاقل لوق ةبسن دريال هنع یدروام ا لوقف ةيعوضوملا ةيحانلا نم - ۳

 نبإل بوسنملا لوقلا ةوطع لاعلادبع خيشلا شقان دقو : ايناث
 كانه نآلا مساقلا نبا نع ةياورلا ةحص داعبتساب : لاقف مساقلا

 رخآ يف مساقلا نبا يفوت انيب يرجهلا رشع يداحلا نرقلا فصتنم

 تاياورلاو ةفيعض يهف ةياورلا ةحص ضرف ىلعو 0 يناثلا نرقلا

 اذه ضرعتي ملو . ةنودملاب ةفورعملا يهو نونحس اهيوري ام يه ةيوقلا
 . بهذملا فلاخ هنأ هنع نولقني ام ةرثك مغر باطحلا ىوس ةياورلا

 نم عامجا مساقلا نبا قرخي نأ دعبتسا : عوضوملا ةيحان نمو

 مدع دعبتسا امك « ةيلوتلا زاوج مدعب لوقلا ىلع ءاملعلا نم هقبس

 هلوصأ نم مهبهذم نإف كلذك ء كلذ يف نيقباسلا ةلدأ ىلع هعالطا

 ةطلاخو ةأرملا جورخل ةعيرذ ءاضقلا ةأرملا يلوت یفو عئارذلا دس

 هيف زوجت ام ىلع لمحتف ةياورلا ةحص ضرف ىلعو لوقي مث . لاجرلا
 ىلع مساقلا نبا نأ ررقي مث « ركذ يذلا داعبتسإلل اعفد اهتداهش

 . 0بهذملا يف دھتجم هردق ةلالج

 )1١(ا ص ۱۴-۱١ .

- 6 - 



 ةشقانملا هذه ىلع ديمحلادبع ميهاربإ روتكدلا ذاتسألا در دقو

 : يتأي اب اضيأ

 هيفةلسفملا نأل ءاملعلا عامجاب ىغلم داسفلا عئارذ نم عونلا اذه ١

 ةداهشلا دنع ةأرما هحو ىلإ رظنلاک  ةخجار ةحلصلاو ةحوجرم

 . اهعم لماعتلا وأ . اهيلع

 ميرم يبأ نبا نأ دحأ لقي ملو مهتداع ىلع ءاج لقنلا اذه نإ ۲

 نوررقيو نولقني مهنأل . مساقلا نبا نع رشابملا لقنلا ىعدا

 « ةدمتعملا بتكلا يف هدوجو ىلع دامتعا . ادنس اوركذي نأ نود

 . هلاجر نع بهذملا بتك ةياور لوبق بجاولاو ء داكي وأ

 سدلا نال هلوبقم ةلوادتملا بتكلا نأ ماما نبا لامکلا ررق دقو

 . روهشملا وأ رتاوتملا ةباثمب وه ام الإ اهيف سيلف « ديعب اهيف

 لوق ةبسن نم لانتال عامجإلا ةمداصم نأف : عوضوملا ثيح نمو ۔۳

 . هبحاصل

 و ةليوط ةنودملا نأل ةفزاجملاب اهيف مكحلا : ةياورلا فعض - ٤

 اذه ؟بهذملا ءاملع دنع فعضلا له .فعضلا نم دارملا حضتي

 ليلد ال اذهو ؟مساقلا نبا دنع فعضلا وأ ةياورلا ةبسن عنمي ال

 . هيلع

 ام كلذ ناك ولف ملسم ريغ بهذم دھتجم مساقلا نبأ نأب لوقلا- ٥

 . (١)ةيمساق مهلك ةیکلام ا نأ روهشملا نمو « يأرلا اذه درفنا

 . ٢٢ « ٥٢ ص قباسل عجرملا )١(
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 : هلوقب مزح نبا يأر ةوطع لاعلادبع ذاتسألا شقان : اثلاٹ

 لب « بهاذملا باحصأ نيدهتجملا ةمئألا نم سیل مزح نبإ نأ - ١

 . ةيرهاظلا بهذم ىلإ لدع مث ء ايعفاش هرمأ لوأ يف ناك

 بدأو قفتي ال امب هعينشتو ءاملعلل ةمذ ببسب هيلع ءالعلا طخس  ؟

 هذه نكت ملو . نيدهتجملا ةمألا نم هوقبس نم عيمج هيأرب فلاخ ۳

 انملس نإ  اهتميق اه نوكت ىتح ةمئألا نم دحأ رصع يف ةفلاخملا

 ميهاربإ روتكدلا ذاتسألا شقان دقو ''!نیدھتجملا نم هنأ

 : هصخلم امب كلذ ديمحلادبع

 مالسمإلا مالعأ نم نيملع ھقس دقو عامجإلا مزح نبا ضقني مل ۔ ١

 . هبرد سفن ىلع

 « مالسإلا رخافم نم ةرخفمو ء نيدهتجملا ةعيلط يف مزح نبا نأ - ۲

 هباتك ينادي وأ عراضي ام ثارتلا بتك یف انل نولوألا كرت القو

 . ماعلا هقفلا يف « يلحملا ((

 ‹ اریغص أدبي ریبک لك اذكهف ادلقم ايرهاظ مث ایعفاش أدب ەنوکو ۳

 . ربكي مث
 ىلع ةلومحم ىرخأ ةيضق ىهف هناسل ةطالسو هعبط ةدح امأو - ٤

 . هب ناك ضرم

 : ةثالثلا ةمئألا ءالؤه نع ةملك هذهو

 )٢( ص ديمحلادبع ميهاربإ تاركذم  مالسإلا يف ءاضقلا 75 .
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 , ةيكلاملا هقف يف جضن يرصم يكلام هيقف : مساقلا نبا

 نب ملسم مامإلا نعو . دعس نب ثيللاو كلام نع ثيدحلا ذخأو

 لغم هلثم : هنع هللا يضر كلام هنع لاق  يعفاشلا خيش دلاخ
 . نومأم ةقث : ىئاسنلا هيف لاقو « كاسم ءولمت بارج

 افورعم ناكو « قلطملا داهتجإلا ةبتر مساقلا نبا غلب دقو
 يفوت ٠ ناطلسلا زئاوج لبقي ال ناك یتح دهزلاو . عرولاو ء ىوقتلاب“

 . )ھه ۱۹۱ ةنس

 نباو « ماع بهو نبا : لاقف بهو نبا نعو هنع كلام لئسو

 نباب كيلعف كلام هقف تدرأ نإ : بهو نبا لوقيو « هيقف مساقلا

 . 29هريغي انلغشو هب درفنا هنإف مساقلا

 ناتسربط لهأ نم . ه ۲٢٢ ةنس دلو : يربطلا ريرج نبا

 زرحأ دقو . هرصع لهأ نم دحأ هيف هكراشي ملام مولعلا نم عمج

 ةلالج ىلع  ةميزخ نبا مامإلا ناكو . فينصتلا ةرثك يف قبسلا بصق

 ميدأ ىلع ملعأ ام : لوقي ناكو ء هيأرل عجريو ء هلوقب مكحي  هردق
 « يعفاشلا بهذمب هرمأ لوأ هقفت ء ريرج نب دمحم نم ملعأ ضرألا
 نييقارعلا هقف ذخأ مث ء ىلعألا دبع نب سنوي نع كلام هقف ذخأ مث

 هبتك يف هراتخأ ام ىلإ هداهتجا ةادأ . هملع عستأ مث لتاقم يبأ نع

 فصتتم يف هعابتا ضرقنا نأ ىلإ هب الومعم هبهذم رمتساو ةيهقفلا
 . سماخ ا نرقلا

 . ۲٦۷ / يكبسلا  يمالسإلا عيرشتلا خیرات )١(

 . ۲٢٢ / يرضخلا  يمالسإلا عیرشتلا خیرات (۲)

 . ۳۰۷ / يكبسلا  يمالسإلا عيرشتلا خیرات (۳)
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 هقفلا 5 ۷6 لحملا ( باتك هلو ةححلا ةوقب 3 نهذلا ةدذحب هل

 افورعم ناكو ء دلجم ةئاععبرأ تغلب هفيلآت نأ ىوريو « یرھاظلا

 . نيدلاب كسمتلاو عرولاب

 يف طرفاو « ةيرهاظلا بهذم ىلإ لدعف ايعفاش هرما لوأ ناك

 . “هل راصتنإلا
 نبال ةيعفاشلا تاقبط نع يرضخلا دمحم خيشلا لقن دقو

 عورفلا يف رهاظلا لهأ فالخب لادتعإلا يف ةيعفاشلا لاوقأ ىكبسلا

 : ةثالث الاوقأ كلذ يف یکحف

 . حيحصلا وهو اقلطم هرابتعا : اهدحأ

 ىلإ قاحسا وبأ ذاتسألا هبسنو اقلطم هرابتعإ مدع : يناثلا

 . روهمجلا

 . ىلجلا سايقلا فلاح اميف الإ هرابتعا : ٹلاثلا

 ىلجلا سايقلا ركنيال دواد نأ : هدلاو نع ىكبسلا نبا یکحو
. . 7 5 1 

 . ؛'!طقف يفخلا رکنی امنإو

 ىوعدو ء ةفورعم مهتنمزأو « ةيثالشلا ءاملعلا رادقأ يه هذه

 « عامجإلا قرخي ال ريرج نبا نأ وأ عامجإلا قرخ ال مساقلا نبإ نأ

 لهأ بھذم وه ابهذم لثمي مزح نباف عامجإلا قرخ دق مزح نبا نأو

 . ۲۷۲ ۔۲۷۱ يرضخلا ۔ يمالسإلا عيرشتلا خیرات )١(
 اال | قباسلا عجرملا )٢(
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 ریرج نبا مامإلا اذكو ء ءاملعلا مہنم سانلا نم عمج هعبت « رهاظلا

 مامإلا نم ربكأ مساقلا نباو « ءاملعلا نم ربشک قلخ هعبت يربطلا

 ةلدألا

 -: ةلدأب مهلاوقأل لاوقألا باحصأ لدتسا

 نم نینثا نيعون نع ثيدحلا نکل ةثالث لاوقألا نأ تلق دقو

 بهذملا ةلدأو روهمجلا بهذموهو لوألا بهذملا ةلدأ . ةلدألا

 نأ رمألا يفام ةياغو « يناثلا بهذملا ةلدأ يف رادملا هيلع نأل « ثلاثلا

 . نيقيرفلا ةلدأ اولعا يناثلا لوقلا وأ يناثلا بهذملا باحصأ

 نمف « ةيلقعو ةيلقن ةلدأب هباحصأ لدتسا : لوألا بهذملا

 لضف امب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا # : ىلاعت هللا لوق ةيلقنلا ةلدألا

 نأ نوريو “)4 مهاومأ نم اوقفنأ امبو ضعب ىلع مهضعب هب هللا

 هرصح ىضتقيف ةيسنج ا لأب فورعم أدتبملاو ء ناطلس ةيآلا يف ةماوقلا

 ال امم وهو « ةماعةيالو ءاضقلا نأل ء ءاضقلا ةأرملا يلوت الأ يضتقي

 الو زوجي الف كلذ ىلعو , ةيآلل ةفلاغ كلذ يف ذإ ةأرملا هالوتت نأ حصي

 : ليلدلا اذه فو ءاضتقلا ةأرملا ىلوتت نأ حصي

 هدرفم ماس ركذم عمج نوماوق ظفل نأف : ةغللا ثيح نم

 )١( ةيآ ءاسنلا ۳۲ .
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 تماقو : سوماقلا یئو اريثك مئاق ینعم ةغلابم ةغیص يهو 2 ماوق

 : يرهظ يفو 3 ماقتسأك لدتعا رمألاو ‹ تقفط : حونت ةأرملا

 . ")اهنأشب ماقو لہن ام: اهيلعو ةأرملا لجرلاو « ينعجوأ

 : لاق تبثو ماد ىلع ماقو 1 ° ةغالبلا ساسأ و

 ءاسنلا رومأب مايقلا ىنعمب ةماوقلا نأ مهفن سوماقلا ةرابع نمف

 ىلع مالسإلا هبجوأ ام وهو « ةيجوزلا هتابجاول ءادأو هتياعر لزنملا يف
 يف ةعدوملا صئاصخلا ببسب اهنع عافدلاو اهتيامح مث ةأرملا وحن لجرلا

 ةغالبلا ساسأ ةرابع نمو « موقألاو ىوقألا ةرسألا قش وهو « لجرلا

 ةملكف اذه ىلعو ء ةأرملا نوئش ىلوتي يذلا وه لجرلا نأ مهفي

 یلوت نم ةأرملا عنمي يذلا ىنعملا ىلع لدت ال ةغللا بناج نم نوماوق

 . ءاضقلا

 )١( ج ٤ ص ۱۷۰ .

 . ۷۹۸۹۹ ص (۳)

 : نونظلا نيع : بغل ء ليللا لوأ طلتخا : مالظلا ثلم ‹ ةقشمب فلكتم : لماحتم (۳)

 ليللا لوأ يف مالظلا طلتخب نيح قاشملا لمحتي عاجش وه ىنعملاو « فيعضلا لجرلا

 . هماقم روبصلا عاجشلا مايقو فيعضلا زجع تقو
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 تءاج : يرصبلا نسح لا لاق دقف : لوزنلا ببس ثيح نمو

 لوسر لاقف . اهمطل يذلا اهجوز ىلع هيدعتست يب يبنلا ىلإ ةأرما
 ىلع نوماوق لاجرلا # لجو زع هللا لزنأف « صاصقلا : اب هللا
 . ١۷ صاصق ريغب تعجرف ةيآلا * ءاسنلا

 الب يبنلا ىتأ : لاق يلع نع : رخآ هجو نم ادنسم ىور دقو

 نالف ةجوز ينإ . هللا لوسر اي تلاقف ء هل ةأرماب راصنألا نم لجر
 : لك هللا لوسر لاقف يهجو يف رثأف ينبرض هنإو يراصنألا نالف نب

 * ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا # : ىلاعت هللا لزنأف « كلذ هل سیل »

 تدرأ » : هيي هللا لوسر لاف . بدألا يف ءاسنلا ىلع نوماوق يأ

 . 290( هريغ هللا دارأو ارمأ

 «صاصقلا سمتلت تءاجف : يهو ةدايز يناكوشلا لقنو

 نم نآرقلاب لجعت الو # : لزنف صاصقلا امہنیب لب يبنلا لعجف
 : نآرقلا لزنو لي هللا لوسر تکسف  هيحو كيلإ ىضقي نأ لبق

 . 0"2ةيآلا ٭ ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا ©

 ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا  هدحو هلل ملعلاو  ىنعملا نوكيو

 اوقفنأ اميو ءاسنلا وحن مهيلع هللا اهبجوأ يتلا تابجاولاب مهمايقل

 ءاسنلا ىلع مهل نوكي نأ كلذب لاجرلا قحتساف ٠ مهلاومأ نم مهيلع

 لج هللا لوقي ىنعملا اذه فو صاصق الو رجزلاو بيدأتلا ةيالو

 عجاضملا يف نهورجهاو نهوظعف نهزوشن نوفاخت يتاللاو # : هؤانث

 . ۲٥٢ / يناثلا دلجملا ريثك نبا ريسفت )١(

 . ٥٥٢ / عجرملا سفن (۲)

 . ١ / ٦1٤ ج ريدقلا حتف  يناكوشلا (۳)
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 قر

 ید ے9 ىج
 یئ ور 7تت سج

 4)۲ نهوبرضاو

 ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا نأ : لاقي لاقو

 ىلحملا عمح ا : يهو موعلا غیص نم ةغيص ةيآلا يف اندنع اننأ ةصاخو

 ببس نإ : لاقيف ء « نوماوق » هلوق يف قالطإلاو ء ( لا ) ةملكب

 . ىنعملا نم دارملا مهف ىلع نيعي لوزنلا

 يهو ةرسألا نأش يف ةيآلا نأف : ينآرقلا صنلا ثيح نمو

 ناك ةرسألا نوششب مايقلل حلصأ اهيفرط دحأ دجو اذإف « قيض طيحم
 ةيضاق يهو ثيراوملا تايآ دعب تلزن اهنأف اضيأو « كلذب ىلوألا وه
 نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ دقو ء نييثنألا ظح لثم ركذلل نوكي نأب

 ةدايزلا لاجرلا قحتسا ام ىتلا ةلعلا ىلع ةلمتشم ةفناتسم ةلمح ا هذه

 هيف مهكراشي م امب اوقحتسا ام لاجرلا قحتسا فيك : ليق هنأك
 نوموقي مهنأ دارملاو » ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا : لاقف ء ءاسنلا

 اضيأ مهو « ةيعرلا نع بذلاب ءارمألاو ماكحلا موقي اك مهنع بذلاب

 ةغيصو « نكسملاو ء ةوسكلاو ةقفنلا نم هيلإ انجتحا امب نوموقي
 . "رمألا اذه يف مهتلاصأ تدافأ ةغلابملا

 يلوت نم ةأرملا عنم ديفت ةيآلا نأب ميلستلا ضرف ىلعو

 ءاضقلا يلون نم اهعنم هديفت ام ةباغ ناف - مومملا رهاظب ٠ ءاضقلا

 ذإ نيرصاقلا لافطألا وأ ءاسنلا ىلع ةيالولا نم عنمت لو . لاجرلا ىلع

 مومع هشقانن يذلاو . نيغلابلا روكذلا ىلع لدت لاجرلا ةملك نأ

 )١( ةيآ ءاسنلا ٤ ,

 )٢( ناخ قیدص  ماكحألا تاریسفت نم مارم ا لین / ٦٦۸ .
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 ةيالو ءاضقلا نإف اضيأو < عازنلا لحم يف تسيل ةيآلاف « ةيالولا

 اهيلإ اهزاج اذإ ةصاخلا ةيالولا ىلع ةردقلا اه ةأرملاو ةردق ةيالولا

 ةعئاب حلصت يهف املام يف ءاملعلا اهفرصت ححصو « عرشلا

 تمادامو ء ةردقلا كلذ لك يف طانملاو . ةلكومو ةليكوو « ةيرتشمو

 اذه يف ءانغ الف اذه ىلعو « ةحلاص يهف ءاضقلا يلوت ىلع ةرداق ةأرملا

 . مهتجحب مه عطقي الو روهمجلل ةبسنلاب ليلدلا

 نع هنع هللا ىضر هركب يبأ ثيدحب ةنسلا نم اولدتساو

 اذهب لالدتسإلا هجوو « ةأرما مهرمأ اولو موق حلفي نل » : يب يبنلا
 درفم ( مهرمأ » ةملك نأ ءاضقلا ةيلوت ةأرملا عنم ىلع ثيدحملا

 اياضق ىلإ لحني ماعلاو ء مومعلا غيص نم فاضملا درفملاو « فاضم

 حلفي نلو ء ةفالخلا ةأرما اولو موق حلفي نل : لاقيف « هدارفأ ددعب

 اذكهو . . . ءاضقلا ةأرما اولو موق حلفي نلو « ةرازولا ةأرما اولو موق

 لد دقو « ءاضقلا ةأرملا يلوت عنم ىلع همومعب ثيدحلا اذه لدف

 « حالفلا مه بلجي اب نورومأم نوملسملاو حالفلا يفن ىلع ثيدحلا

 يف رسلاو ۔ء ىنعم ءاشنا اظفل رح وهف < ر لک ال اع ٹوٹی

 فصووهو ‹ نيدو لقع تاصقان ءاسنلا نأ ربخ - أ هك يبنلا نأ كلذ

 ثيدحلا اذه مومعب يهف . صقن وهف اه امزالم مادامو « ةأرملل مزال

 حصي الو زوجي الف ء نالطبلا يضتقي يهنلاو . ءاضقلا يلوت نمەعونم
 ءاضقلا ةأرملا ىلوتت نأ

 : بناوج ةدع نم ثيدحلا اذه ةشقانم نكميو

 نأ لَك يبنلا ربخخأ امدنع ثيدحلا اذه ليق : ثيدحلا ببس- ١

 ريظن « ماع رمأ كلملاو « ةكلم ىرسك ةنبا مهيلع اولو سرفلا

 -٢٢٢۔



 . نسلسملا دنع ةفالخلا

 مومعب ةربعلا نأل ربتعي ال ببسلا صوصخ نأ اضيأ انه لاقيو

 ببسلا ةفرعم نأ كلذ نع باجيو ءہ ببسلا صوصخب ال ظفللا

 يأ نأ نايب : صنلا اذهب دوصقملاف هيلعو « دارملا ةفرعم ىلع نیعت

  ةرامإلا وأ ةفالخ ا وأ كلملا ماعلا مهرمأ نولوي سانلا نم موق

 يف ماعلا رمألا يلوت نم اهعنمو ء حالفلا مهسفنأل اوققحم نل ةأرمإ

 عامجا هديأو « قباسلا ثيدحلا هيلع لد دق يمالسإلا هقفلا

 ةيادب » نع قباسلا لقنلا يف دشر نبا كلذ ركذ امك نيملسملا

 « « ىلحملا » قباسلا لقنلا يف مزح نبا كلذ ركذو ء « دهتجملا

 يف ةروكذلا ةلأسم ترم دقو يأرلا يف هموصخ ىلع دري هيفو

 . ةمامإلا طئارش

 ةفرعم ىلإ فاضم درفم رمأ ةملك نأ اولاق « مهرمأ » ةملك لوح - ۲

 : نارمأ انه ثحابللو مومعلا ىلع لدتف

 بل يف ءاج دقف ةفرعم ىلإ فاضملا درفملا لوح ليق ام : امهوأ
 ققحتی ملام « ةفاضإلا وأ ماللاب فرُشلا عمجلاك » هلوق لوصألا

 فرعا عمجلا نأ : لوصولا ةياغ ينو 270( كلذك درفملاو . دهع

 ليق دقو « نهذلا ىلإ ردابتملا هنأل دهع ققحتي ملام حصألا يف مومعلل

 ءاسنلا تجوزت لوقت اك دارفألا ضعبب قداصلا سنجلا ىلع لدي هنأ

 294 نونمؤملا حلفأ دق # : ىلاعت هلوق لثم مومعلا ىلع ةنيرق مقت ملام

 )١( /۔ لوصألا بل ۷۱ .

 ) )۲ةيآ نونمؤلا ١ .
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 . 2024 مكدالوأ يف ہللا مکیصوی إط : یل اعت هلوقو

 دهعلا نيب ددرتم وه لب مومعلل سيلف دهعلا لمتحا نإ ليقو
 فرعملا وأ ةفرعم ىلإ فاضملا درفملاو . هتنيرق موقت ىتح مومعلاو

 نقيتملا هنأل ضعبلاب قداصلا سنجلل لب مزمعلل سيل : ليقو

 . "هيلإ فرص دهعلا دكأت نإو ء مومعلا ىلع هتنيرق مقت م ام
 لدت ةفرعم ىلإ فاضملا درفملا ةغیص نأ لقنلا اذه نم ذخؤيو

 دهع ققحت اذإو  حصألا لوقلا يف - دهع ققحتی مل اذإ مومعلا ىلع

 ليلدب ماعلا رمألا وهو ققحتم دهعلا نأ انه حضاوو « هيلإ فرص

 . ةبسانملا ىهو ةنيرقلا

 عيمج دنع ةيعطق تسيل هدارفأ لك ىلع ماعلا ةلالد : امههيناث

 ةيعطق ىنعملا لصأ ىلع هتلالدو لوصألا بل بحاص لاق لب ءايلعلا

 فاضملا درفملا مومع ةلأسم - ةلأسملاف "”حصألا يف ينظ درف لك ىلعو

 . ماعلا رمألا دوصقملا نوكيف سانلا رمأ عومجم وه نوكيو دارملاوه

 ةأرملا ةيلهأ ىلع ءاهقفلا قافتا : ليلدلا اذه فعضی امو

 . ةصاخلا ةيالولل

 . ١١ ةيآ ءاسنلا )١(

 . ۷١ / لوصولا ةياغ (؟)

 ° / لوصألا بل (۳)
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 ثيح نم نهورخأ » : ليي هلوقب اضيأ ةنسلا نم اولدتساو

 ةأرملا ةبتررخأ دقو هناحبس هللا نأ لالدتسإلا هجوو « هللا نهرخأ

 ةيالو نم عنمت ىنعملا اذه لثمبو ء اهريخأت بجوف كلذك رمألا مادامو

 . امل دقعنت الو ءاضقلا

 يفف « ةالصلا بيترت يف ثيدحلاف ءیشب سیل لالدتسإلا اذه

 ٠َٗ (١)١اعيمح نولصي ةأرملاو لجرلا ليئارسا ينب يف ناک ةياور

 تدرو امك ءاسنلا فوفص اريخأو الوأ لاجرلا فوفص نأ فورعملاف

 . عازنلا لحم يف سيل ةقباسك ثيدحلاف ہ ثيداحألا كلذب

 نالطب ىلع دقعنم عامجإلا نأ روهمجلا لوقي : عامجإلا نمو

 . مارح عامجإلا ةفلاخو ء مثآ اهيلوم نإو ءاضقلا ةأرملا ةيالو

 : نيبناج نم رظن لحم هذه عامجإلاب لالدتسإلا ىوعدو
 رمألا ناك اذإ .؟ يبهذملا عامجإلا . عامجإلاب دارملا له : لوألا

 : يناثلاو . ةيلوتلا ةحصب اولاق دق فانحألا نأل هيف ءانع الف كلذك

 عامجإلا نع مالكلاو ؟ هيلع ليلدلا نيأف يلوصألا عامجإلا ناك اذإ

 نأ هذه انتلأسم يف هنأ يفكيو . لوطي مالك مث نمو ء هناكمإو

 دق فانحالا نأو اهنالطب ىلعو ةيلوتلا زاوج مدع ىلع عامجإلا ىعدملا

 عامجإلا یوعد نأ ىرأ  عامجإلا اوقرخ ءالؤه لهف ةيلوتلا ةحصب اولاق
 . ةريثك لئاسم يف ابناج ىحنت نأ بجي

 ةأرملا نم بولطملا : يتأي امي لوقعملا نم مهبهذمل اولدتساو

 ىلع دریو 8 كلذ نماهل عنام ءاضقلا بصنم ةأرملا یلوتو . نوصنلا

 )١( ج یضاقلا بدأ ١ ص ٦٦٦ شماه .
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 ءاضقلاو هللا ىلإ برقي ام دوهش ال لاجرلا ةم ازم وه مرحملا نأ كلذ

 . ةحجار هيف ةحلصملاف ىلاعت هللا ىلإ برقي ام قحلاب

 ۔ قسافلا ةماما ةزاجإ عم  ةالصلا ةمامإل اهتيحالص مدع ۳

 نم ىلوأ ءاضقلا ىلوت نم ةأرملا عنمف ءاضقلل الهأ سيل قسافلاو
 . ةالصلا ةمامإ نم اهعنم

 الكف ءاضقلا ىلوتو ةالصلا ةمامإ نیب قرفلاب : اذه نع باوجلاو

 لمحتی ال . مومأملا نع مامإلا هلمحتي امو « هصئاصخ هل امہنم

 يف ةمامإلا نم ةعونمم تسيل ةأرملاو . موصخلا نع يضاقلا هلثم

 . قالطأب ةالصلا

 نع باجيو ءاضقلا اهيلع ساقيف ةفالخلا يلوت نم ةعونمم ةأرملا - ٤
 - ةركب يبأ ثيدح ۔ صنلاب تباث ةفالخلا نم اهعنم نأ كلذ

 ىتح عامجإ الو صن هيف تبثي ملف ءاضقلا امأ يلوصألا عامجإلابو
 ةيالولا ةزاجإ ليلدب ةيالولا ىلع ةرداق ىهو ةردقلا طانملاو ء نآلا

 ۱ . ةصاخلا

 نم ةلدأب 5 ءاضقلا ةأرملا ةيالو ةحصو زاوجب لوقلا وهو ۔ بهذملا اذه

 . لوقعملاو ء ةنسلاو نآرقلا

 ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نوضمؤماو $ : یلاعت هلوق : نآرقلا نم - ١
 تايالولا عيمجو # رکنم ا نع نوہنیو فورعملاب نورمأي ضعب

 -١۷۔



 ةيآلاو ء رکن ا نع يہنو فورعملاب رمأ ۔ اہنم ءاضقلاو - ةيمالسإلا
 نم دجن او ‹ لجرلا عم لمعلا اذه يف ةأرملا تكرشأ دق

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا مومع نم اهجرخي ام صوصنلا
 . ءاضقلا ةأرملا ةيلوت ةحص زاوج ىلع لدتو

 مكلكو عار مكلك » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق : ةئسلا نم - ١
 يف لجرلاو هتيعر نع لوئسمو عار مامإلاف « هتيعر نع لوثسم
 ةيعار اهجوز تيب يف ةأرملاو « هتيعر نع لوكسمو عار هتيب
 .لجرلا ةأرملا تكراش ثیدح ا اذه ىفف . ( اهتيعر نع ةلوئسمو

 مامإلل ةياعرلا دنسا اكو« لزنملل عار امهالكف ةياعرلا فصو يف
 يلوتل لهأ ةأرملا نأ لوقن نأ يضتقي مومعلا اذهو « هتيعر يف

 . ءاضقلا

 ال نحنو ةصاخلا تايالولا نم لزنملا ةياعر نأ : انه لاقي دقو

 نم صخأ مكليلدف هيلعو . ءاضقلا يف عازنلا امنإ اهيف عزانن

 ثيحف « ةيالولا ىلع ةردقلا وه طانملا نأب كلذ نع باجيو . بولطملا

 انلق كلذلو ةأرملا يف ةرفوت يهو ةيالولا تدحو « ةردقلا تدجو

 . ءاضقلا اهتيلوت زاوجب

 : لوقعملا نمو - ”

 ىلوتي نأ حصيو زوجي لجرلاف « لجرلا ىلع سايقلا : الوأ
 ةأرملا يف ةدوجوم ةلعلا سفنو سانلا نيب لصفلا هنم ىتأتي هنأل ءاضقلا
 نع ةأرملا فلختب ليلدلا اذه شفونو ءاضقلا ىلوتت نأ حصیو زوجيف

 ةشقانملا هذه نع باجيو . لجرلاك اهنم قأتت اهنأ عم ةمامإلا يف لجرلا
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 الو انه صن ال نكلو ء عامجإلاو صنلاب  ةمامإلا كانه عناملا نأب

 مكحلا درط وهو عناب فلخت ةمامإلا يف لجرلا نع ةأرملا فلختف عامجإ

 . ةمامإلا يف

 یضقت نأ زوجيف يتفت نأ زوجي ةأرملا : ايتفلا ىلع سايقلا : ايناث

 . يعرش مكحب رابخإ ءاضقلاو ايتفلا نأ نينثإلا نيب عماجلا ىنعملاو

 ريغ ىلوألاف . ءاضقلاو ايتفلا نيب قرفلاب ليلدلا اذه شقانيو

 يه امن)و عازن ىلع ةينبم تسيل ىوتفلا نکل هتيالو نم ءيشان همازلاو

 ةمزلم ايتفلا نوكت نأ نكميو « هيلع ةباجإو يعرش مكح نع لاؤس

 يذلا عماجلا ىنعملا لظي نكلو . هلاؤس كرت نإ مارحلا ین عقيو هلأسي

 ۱ ۔ همامأ

 ةبستحم نوكت نأ زوجي ةأرملاف : ةبسحلا ىلع سايقلا : اثلاث

 رمأ ءاضقلاو ةبسحلا نم الك نإ عماجب ةيضاق نوكت نأ زوجيف

 هللا ىضر رمع نأ ةبسحلا ىلوتت نأ زوجي ةأرملا نوك ىلع ليلدلاو

 زاوج ىلع كلذ لدف مزح نبا مامإلا لن امك قوسلا ةأرما يلو هنع

 . ةبسحلا اهتيلوت
 هلوق يف الو رمع لعف يف مازلا ال هنأ ىرن : ليلدلا ةشقانعو .

 يفو ويي هللا لوسر لوق يف مازلإلا امإو بيصيو ءيطخي دھتجم هنأل
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 نع ةياورلاو  يباحصلا لوق ةيجح  لوصألا يف مولعم وه امک هلعف
 ةركف نألو  ةركب يبأ ثيدح  ثيدحلا اذه ناكل اهيف كوكشم رمع

 ةأرما يلوي هنأ هنم روصتي فيكف - هنع هللا ىضر  رمع ةركف باجحلا

 00.9 ةبسحلا هموق نم

 ركنت الو ء اذه دري ال ليلدلا نأ : ةشقانملا هذه ىلع درلاو

 ء هليوأت نع ةينغم اهتبسانمو « ليوأتلا لمحتي اثيدح اهتفلاخمل ةياور
 نوک لامتحاف اضيأو « هريغ هلوأت اك هلوأت رمع نأ لاقي نأ نكمي نکل

 هبلط يذلا باجحلا ةركف امأو < مئاق ةنتف راشم تسيلو ةنسم ةأرملا

 كلذ يفو ءب ىبنلا ءاسنب ةقلعتم ىهف هنع هللا یضر رمع هاجرو
 امو ء ءوسلا ةلاق نم هل ةنايصو « ىبنلا ةناكملو ء ةوبنلا تيبل ةنايص
 ۱ . دیعب كفألا ثيدح

 كلذكف ةداهشلل ةح اص ةأرملا : ةداهشلا ىلع سايقلا : اعبار

 دهاشلاف ء ريغلا ىلع لوقلا ذيفنت |هنيب عماجلا ىنعملاو ءاضقلل حلصت
 . موصخلل مزلم يضاقلاو يضاقلل مزلم

 نأل « ءاضقلاو ةداهشلا نيب قرافلاب ليلدلا اذه شقانيو

 قدص نم ءیشان مازلإلا امناو دهاشلا نم سبل ةداهشلا يف مازلإلا
 ةوق ببسب نيمصخلا دحأ مزلملا نوكي ال الو « اهقدص نظ وأ هتداهش

 . رخآلا مصخلا ةجح فعضو هتجح

 : ةلأسملا يف هارأ ام

 ةققحم ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ نأ ىلع نيملسملا ةملك تقفتا

 نيملسملا ةحلصم تناك اذإو « مہترخآ يفو مهايند يف نيلسملا حلاصمل
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 مح ةحلصملا ققحی ام لك ناك . مهتعيرش بناج نم ايعرم ارمأ

 ةحلصملاو . هيتأت مهيلع بجي هلعف ابولطم ارمأ ةرضملا مهنع عفديو

 اهتياعر تناكو « ةيرورض تناك يرورض ارمأب ةقلعتم تناك اذإ

  تایرورضلا مظعأ نم سانلا نيب قحلاب ءاضقلاو . ةمتحم ةبجاو
 ثيح نم شقاني يتلا تاعوضوملا نم ءاضقلل ةأرملا يلوت عوضومو
 ةحلصم نم لهف ءاضقلاك يرورض رمأ يف اهمدعو ةحلصملا ققحت
 . ؟ ءاضقلا ةأرملا ىلوتت نأ نيملسملا

 يلوت نم - يرظن يف  رسيأ نامزلا اذه يف ةرازولا ةأرملا يلوت نإ

 نوسردي نم نيراشتسملاو نينيعملا نم مه ءارزولا نأ كلذ « ءاضقلا

 نأ ريزولا هب موقي ام لكو تارارقلا مه نوردصيو مهتاعوضوم مهل

 ىلع ريزولا صخش ىلع ةرازولا روما فقوتت ال دقو . عقويو شقاني
 يذلا وه هنأ كلذ رمألا دامع يضاقلاف . ءاضقلا ين رمألا فلتخي نيح

 مكحلا جارختسإل دهتجيو سردسیو أرقيو شقانيو ةلدألا عمسي

 موصخ ا نيب تارتاهملاو دحاجتلاو . ةيضقلا يف عازنلا ضفل يعرشلا

 نوملكتي نوماحملاو . ءاضقلا مامأ دوهشلا اهيدؤي روزلا ةداهشو

 هذه لكو . تاقیقحت مدقت كلذ لبق  ةباينلاو . تاركذملا نومدقيو

 طيحت يتلا نئارقلا نمو اهعيمج اهنم فشكيو يضاقلا اهيلع علطي رومأ
 امأ اهتثونا مكحب  ةأرملا لهف ء ةموصخ ا عوضوم يف عرشلا مكح اهب

 « اهيلع هل اقح اهجوز يطعتو « اهرك عضوتو اهرك اهنطب يف لمحت
 . ؟ ةيضاق نوكت نأ اهتنكم يف  ادالوأ ىعرتو

 نوئشب ةربخلا ليلق لجرلا نم رثكأ تيبلا يف رارقلا مكحب ةأرملا نأ ٭

 . ةايحلا

 "ها



 تيبلا ةبر ابوك نم دعسأ ىرت ال  اهرمأ ةقيقح یف  ةأرملا نأ #

 ةبلاطملا ءارو نكلو . يقيقحلا اهروعش اذه « هتمهمب موقتو هاعرت

 . نيملسملاو مالسإلل ديكلا وه رخآ ارما ءاضقلا ةأرملا يلوتب

 لعجت لجرلا نيبو اهنيب يتلا قورفلاو ء اهنيوكت مكحب ةأرملا نأ ٭

 . ءاضقلا اهتيلوت رمأ يف ركفي ناسنإلا

 اهب موقي يتلا لابعألا نم ريثكل ةلماك ةيلهأ الهأ تسيل ةأرملا نإ *

 , ةرسألاب رضم لمعلاب ةأرملا مايق نإف كلذ نع الضفو لاجرلا

 اهيلع بترت ةحلصملا ىرن انمد امو « ةيضاق نوكت نأ نع الضف

 : لوقنف يعرشلا مكحلا

 نإو . نيملسملا ةلحصمل اقيقحت ءاضقلا لوت نم ةعونمم ةأرملا نإ

 عقاوو مهل شاغ لب مهتحلصم ىلع صرحي مل ءاضقلا ةأرملا يلوي يذلا

 ۔اھمکح ذفنو ةيلوتلا تحص ةأرملا تيلو اذإو « مثولا يف

 . ةرورضلل

 : ةباتكلاب ةفرعملا

 الإ ةباتكلا فرعي الف ¢ ةءارقلا ةفرعم نم عرف ةباتكلاب ةفرعملا

 . طرشلا اذه يف انؤاهقف فلتخا دقو « ةءارقلا فرعي نم

 ليقو « ابتاك هنوك مكاحلا طرش نم سيل » : ةمادق نبأ لوقي

 نم سيلو « ماکح ا ديس وهو ايمأ ناك ةَ هللا لوسر نأ : انلو
 زاج كلذ ىلإ جاتحا نإو . اهطورش ربتعت الف ةباتكلا مكاحلا ةرورض
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 نم سیلو ء سانلا نیب ةمسقلا ىلإ جاتحي دق هنأ امك « هفرعي نمل هتيلوت

 نأ ءاضقلا طرش نم سيلو ميوقتلا ىلإ جاتحيو ةحاسملا ةفرعم ةطيرش
 حضاوو «'٠. ءيش لک بويعب هتفرعم الو ء ءايشألا ةميقب املاع نوكي

 : نييأر طرشلا اذه يف ءاملعلل نأ لقنلا اذه نم

 . اطرش تسيل ةباتكلا ةفرعم نأ : لوألا

 . طرش اهنأ : ايناث

 نم هنإ : ةيكلاملا ءاهقف نم نيرخأتملا نع نوحرف نبا لوقي
 ليقف رمألا يف فلتخاو : هلوق رمع نبا نع لقن مث « لامکلا طورش

 نأ همزلي الو زئاج كلذ نأ : ليقو « ءاضقلا ىلوتي نأ هل زوجي ال هنأ

 ىلإ هبسنو « هريغ كلذ یف ببستي نأ الو . تالاقملاو « دوقعلا أرقي

 ۱ . ('ةیبیتعلا عماجل هحرش يف دشر نبا

 مهدنع هبشالا نأ : ةيمامإلا هقف نم عفانلا رصتخملا يفو

 الإ كك يبنلا ريغل رسيتي الام يلام رارطضإل ةباتكلاب ملعلا طارتشا
 ا

 هيلع تلدو بهذملا لوصأ هيضتقت ام وه مهدنع هبشألاو

 نوكي نأ  ةرشع ةعبارلا » : ةيعفاشلا بتک نم عانقإلا يفو

 نأ هجايتحإل ىشكرزلاو يعرذألا ہراتخاو « نيهجو دحأ ىلع ابتاك

 امك اهحصاو هيلع ءيراقلا فيرحت نم انمأ هيف نألو ء هريغ ىلإ بتكي

 )١( ج ینغلا ۱۰ / ۳۹ .

 ) )۲ج ماكحلا ةرصبت ١ / ٦٦ .

 . ۷۹ / عفانلا رصتخملا (۳)
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 أرقي ال ايمأ ناك ي هنأل ابتاك هنوك طارتشا مدع اهريغو ةضورلا يف

 لئاسملا حيحصتل باسحلا ةفرعم اضيأ هيف طرتشي الو « بتكي الو

 ريغ يف للخلا بجوي ال هب لهجلا نأل بلطملا يف هبوص اك ةيهقفلا
 . 20( طرتشت ال ةيعرشلا ماكحألا عيمجب ةطاحإلاو « لئاسملا كلت

 ةلدألا

 : لوألا قيرفلا لدتسا : الوأ

 نم يف اطرش تسيل اهتفرعمو ةباتكلا نأ ىلع اذه لدف . ةاضقلا

 . ءاضقلا ىلوتي

 هعمو هيلإ ىحوي نم نيب قرفلاب : ليلدلا كلذ نع باوجلاو

 لك ثيح نم حيحص هنأ انظ هدنع ثدحمي اب مكحيو « ةءارقو

 سانلا نيب هب مكحي امف هيب يبنلا امأ ء ةيضقلا بناوج نم ابناج
 ةمعط ةصقو ‹ اهنم هللا همصعيو هليلضت ةلواحمو « هب هل عوطقم

 اهنع ءاسنلا ةروس ثيدحو ناهذألا يف ةلثام تلازام قريبأ نب

 ابوتكملا ىلإو « روطسلا يف ملعلا ةنمزألا هذه يفو . “ليوط

 . ةفلتخملا مولعلل بلاطلا عجري

 كلذ عمو امهيلإ جاتحم يضاقلا نإف ء موقملاو ماسقلا ىلع سايقلاب - ۲

 )١( ج٤ | ۸۳۔۸۲ .

 )٢( تايآلا ءاسنلا ه٠١ : ۱١١
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 كلذكف ءايشألا ميقب ملعلا الو ء ةحاسملا ةفرعم هيف طرتشت الف

 جاتحا نإ  نيموقمو نيمساق نيعي يضاقلا مادامو 4 ةباتكلا

 يضاقلا ىدل ةنينأمطلاو نمألا ققحت اطورش ضاقلل ةباتكلاب موقي

 ¢ مالسإلاو لقعلاو 3 غولبلا : يه طورشلا هذهو هريغ ىدلو

 . ةلادعلاو

 « هبتاك قدص هنظ ىلع بلغي يضاقلا لعجت طورشلا هذهو

 امو هب موقي ام باوص يف نظلا ةبلغ نم رثكأ هنم بولطم سیلو
 الف . يضاقلا ىلإ بوسنم هتحاسو ءاضقلا يف متي ام لكو « هيدؤي
 . ءاضقلا ىلوتي يذلا يف ةباتكلا طارتشا ىلإ انب ةجاح

 ماسقلا نم لكو يضاقلا نیب ةقرافم  اضيأ - سايقلا اذه يفو

 هسفن لغشي نأ هيلع قشي هنأل ةنواعملل اهيلإ جاتحم يضاقلاف موقملاو

 وأ ةمسقلا ءارجإب هريغ رمأي كلذل ءاضقلا عم ميوقتلاو ةمسقلا رمأب

 نمف ةباتکلا فالخب ء ايش ءاضقلا لمع نم صقني الو فارعألاب

 قئاشولا نم تانيبلا أرقي اهقيرط نعو مكحلا ىلإ لصوتيل أرقي اهقيرط
 ‹ هقدص ىلع نامطیل هبتاك هبتكي ام أرقيو ء ةربح ا لهأ ريراقت أرقيو
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 : يناثلا قيرفلا لدتسا : ايناث

 ام ىلإ اهب لصوتي هنأل اهيلإ جاتحم وهف ةباتكلا ىلإ یضاقلا ةجاح

 اهنكل « لوألا بهذملا باحصأ هب لدتسا ام اذه ىلع دري دقو

 . اهعيمج تواہت دق

 ىلع اديق  نورقلا ريخ وهو - ةي هللا لوسر نمز نوكي فيكو

 بجي ةقشم ابتاك نوكي نأ سانلا نيب مكحي ايضاق مامإلا هيلوي
 . ؟ ةقشملا حرط هدعاوق نم اننید نأل « اهحرط

 طارتشاب اولاقل نامزلا اذه اوشاع - هللا مهمحر  انتمئأ نأ ولو

 . مالسإلاو لقعلاو غولبلاب موق ةباتكلاب ةفرعلا

 : ادحاو هنوك

 نوحرف نبا لوقي ةيكلاملا هطرشو ءاهقفلا هنع ملكت طرشلا اذه
 : ىقوسدلا ةيشاح يف ءاجو ء «٠ ادحاو هنوك » ىضاقلا طو رش يف

 لك یف كيرشتلا ناك اذإ نييضاق نيب كرتشي نأ ةفيلخلل زوجي الف »
 مكح ىلع لك مكح فقوتي ثيحب ةدحاو ةيضق يف ناك ولو لب ةيضق
 نابعش نبا لاق اذك « مكاحلا فصن نوكي ال مکاجلا نال هبحاص

 يف نيصخش ميكحت امأو ‹« ءاضقلا يف وه امنإ هلاق امو « ةدوع نباو

 )١( ج ماكحلا ةرصبت ١ / 7غ .
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 يف ةيواعمو يلع هلعف دقو « هزاوج يف نوفلتخي مہنظا الف ةنيعم ةلزان

 . ')صاعلا نب ورمعو یسوم ابأ |ھمیکحت

 ةلأسملا هذه يف ءارآلا ةدابع سينأ خيشلا انذاتسا عمج دقو

 طورش نم دارفنإلا نأ ىلع ةيكلاملا ضعب صن دقو » : لاقف

 نايبلا نم ءيشب هل ضرعتلا ىلإ ةجاحب انلعجي اذهو . ةياهإلا
 وأ نييضاق هبئان وأ مامإلا بصن اذإ : هيف اولاق ةيعفاشلا نإ : لوقنف
 صني ملاذإ اذكو زاج عون وأ نمز وأ هنم ناكمب الك صخو « زثكأ

 لاقو « اعطق زوجي الف مكحلا ىلع |مھعامتجا طرتشي نأ الإ حصألا يف

 نأ زوجي الو . لقتسم مهنم لك نيددعتم ةاضق ةيلوت زوجي ةيكلاملا

 يف ناك ولو لب ةيضق لك يف كيرشتلا ناك اذإ نييضاق نيب كرشي
 مكاحلا نأل هبحاص مكح ىلع لك مكح فقوتي ثيحب ةدحاو ةيضق

 . مكاح فصن نوكيال

 ادحاو لكل لعج اذإ نيددعتملا ةيلوت زوجي : ةلبانحلا لاقو

 المع ثكأ وأ نايضاق دلق اذإف « ةيحان ىلع دحاو لک لعجوأ ء المع 2

 يأ رایتخا وهو زاوجلا مدع : نيهجو هيف اوكح دحاو ناكم يف ًادحاو

 يف نافلتخي |م ال تاموصخ او مكحلا فاقيا ىلإ يدؤي هنأل باطخملا

 كلذ زوجي رخآلا هجولاو ء رخآلا ىري الام امهدحأ ىريو ء داهتجالا

 اهيف نوكيف اهيف وه يتلا ةدلبلا فلختسي نأ زوجي هنأل حصألا وهو

 لصف ضرغلا نألو ء نايلصأ نايضاق اهيف نوکی نأ زاجف نايضاق
 هبشاف امهم لصحي اذهو « هقحتسم ىلإ قح ا لاصيإو تاموصخلا
 . ىضاقلا

 )١( ج٤ /5”2١.
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 دلب ءاضق رثكأف نيصخش ةيلوت زوجي هنإ اولاقف ةیفنح ا امأو
 . ءالكولاك دارفنإلا امهدحأل سيلف دحاو ديلقت يف اودلق اذإف ءدحاو

 ريغ نم دحاو دلب ىلع نيبقاعتم نيديلقتب اودلق اذإو « ءايصوألاو

 ء يناثلا ديلقتب لوألا لزع يف افالخ اوكح لوألا لزعل ضرعت

 وهو . لزعب سيل مهضعبو « لوألا لزع هديلقت نأ ىلع مهضعبف
 مامإلا لاق ءاضقلاب امہنم لك درفني نأ ىلع نالجر دلق ولف « رهظألا

 . زوجي نأ يغبني : نيدلا ريهظ

 دحاو لك درفنا اذإ ءاضقلا ددعت نوزومجي مہنأ نيبتي اذه نم

 مكحلا ىلع مهعاتجا طرش اذإ امأ ناكمب دحاو لك صصتخا وأ لمعب

 ةيفنحلاو « زوجيال هنأ ىلع هجو يف ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلاف
 . « زوجي هنأ ىلع رخآلا هجولا يف ةلبانحلاو

 نم رثكأ ةيلوت ةحصب لوقن نإ انل حصي : زاوجلاب لوقلا ىلعو
 وه امك مكحلا ةقيرط دیدحت عم دحاو عون نم ةدحاو ةمكحم يف ضاق

 يمالسإلا هقفلا قاطن نع اجراخ عضولا اذه نوكيالو « نآلا عبتم

 . نيملسملا هقفل اباتك هرابتعاب عساولا

 : ماه هيبلت

 ضعب يف ءاهقفلا نيب فالتخالاو طورشلا هذه ركذ دعب

 ءاهقفلا ضعب نأ ىرن ةلادعلاو ء داهتجإلاو ء ةروكذلا لثم طورشلا

 ناطلس يذ يأ نأ مولعمو انزو مامألا ةكوشلو ءامکح ةرورضلل لعجي

 .ةكوش وذ هنإ :لوقي ثحابلا لعجي ام ةوطسلا نم هل نامزلا اذه يف
 يف ءاج دقف ؛ مهنع ردصت يتلا ماكحألا ذافنو ةحصب نولوقي ءالؤهو

 ۔ى-۲٥۸۔



 دحأ ديري  روكذملا طرشلا نإف : باهولا حتف هحرشو بالطلا جہنم

 ريغ |ملسم ةكوش وذ ناطلس ىلوف هب فصتم لجر دجوي ملام  طورشلا
 لطعتت الثل ةرورضلل هؤاضق ذقن ةأرماو يبصو دلقمو قسافك لهأ

 نبا هب حرصو اهلصأو ةضورلا مالك ىضتقم وهو « سانلا حلاصم

 طرتشي هنأ مولعمو ء مهضعب هفلاخ نإو ةأرملاو يبصلا يف مالسلادبع

 . )ماكحألا نم فرط .ةفرعم لهألا ريغ يف

 ريغ ةيلوت نأ : باهولا حتف ىلع يمرجيبلا ةيشاح يفو
 . (٢)ہؤاضق ذفني الو . حصتال لهألا ریغل ناطلسلا

 ةكوش اذ ناك ءاوس ةحيحص اقلطم ناطلسلا ةيلوت نأ : اهيفو
 . ل مأ

 ةكوش تلاز ول هنأ كلذ نم دافتسي : نيغلابلا نع القن : اهيفو

 نم ائیش ذخأ ول هنأو « ةرورضلا لاوزل لزعنا هوحن وأ توجب هالو نم
 ذفن اإ هءاضق نأل مكحلا فالخب . هنم درتسا لالا تيب

 . (ةرورضلل

 ةرورضلل - هذوفن  مكحلا رثأ يف فالح ال هنأ كلذ نم ذخؤيو

 . ءاهقفلا ضعب لوق نم اذخاو

 )١( ج٤ / ۳1 .

 )٢( ج٤ / 1(۳ .

 )( ج٤ / ۳٤1 .

 (غ) ج٤ / ۳61 .

 ۔۲۹-
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 ثلانلا ثحبملا

 ةبحتسملا تافصلا

 هللا مکحب نيعزانتملا نيب ةموصخلا لصف ءاضقلا نم ضرغلا

 بترتيو لیلح لا لمعلا اذهب موقي يذلا وه يضاقلا ناك الو « لجو زع

 ءاضرل الهأ ىضاقلا نوكي نأ دبال ناك نيعزانتملا ءاضر هب همايق ىلع

 ۱ . قلخ ا ءاضرل الهأ نوكي یتح هنع هللا

 يلوي نميف ةبجاولا طورشلل انايب قباسلا ثحبملا ناك اذإو

 كلت تناك . همكح ذفنيو حصيو ء هتيلوت حصتو زوجت ىتح ءاضقلا
 مكحب قلخلا نيب ءاضقلا ىلع ةردقلا ققحتل اهنم دبال تافصلا

 . عرشلا

 ةمالسو ء هسفن ةصاخو هتايح يف ىضاقلا كولس ناک الو
 هريدقتو هبح سانلا بولق يف لخدي ام هتلماعم نسحو هكاردإ
 اهمظعم يف يه هيف تافص ءاملعلا بحتسا همكح ىلإ نانئمطإلاو
 اهنكل هريغ مأ ايضاق ناك ءاوس ملسم لك اهب ىلحتي نأ يغبني تافص

 هذهو يناسنإلا لامكلل ىعداو بدنأو بحأ ءاضقلا ىلوتي نميف

 : يه تافصلا
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 : عرولا : ىلوألا

 كرتي نأ عرولا : ءاملعلا لاق دقلو “”ىوقتلا ةغللا يف وهو

 ضعب كرتي نم : عروألاو ء (9مارح ا يف عوقولا فوخ تاهبشلا
 ام كرت : هانعم يف ليق امو ء «”تاهبشلا يف عوقولا فوخ تاحابملا

 ىلع سفنلا لمحو قثوألاب ذخألا لبقو « كبيعي ام يفنو . كبيري
 نإ » : ثيدحلا یفو «*8تارطنملا كرتو تاهبشلا بنجت ليقو « قشألا

 نمف سانلا نم ريثك نهملعي ال تاهبتشم اهبنيبو مارحلاو نيب لالح ا
 يف عقو تاهبشلا يف عقو نمو هضرعو هنيدل أريتسا دقف تاهبشلا ىقتا

 لكل نإو الأ .هيف عقي نأ كشوي ىمحلا لوح ىعري يعرلاك « مارحلا
 اذإ ةغضم دسمجلا يف نإو الأ ہ همراحم هللا ىمح نأو الأ ىح كلم

 يهو الأ هلك دسجلا دسف تدسف اذإو هلك دسجلا حلص تحلص

 دنع ةيولوأ طرشو ةيكلاملا دنع ةبودنم ةفص عرولاو . ؟''بلقلا

 . 20ةليانحلا

 : ةنطفلا : ةيناثلا

 ةفصوهو نطف سيك نمؤملا » : يي يبنلا نع ىوريو “"ةلماك

 )١( ج طيحملا سوماقلا ٣ ص ۹۱ .
  (۳ج ريبكلا حرشلا ٤ ص ۱۳۱ .

 ) )۳ج يقوسدلا ةيشاح ٤ ص ۱۳۱ ,

 )٤( ج مالسلا لبس ٤ ص ۲۳٣ .

 )٥( ص قياسلا عجرملا' ۲۳۳ .

 )٦( ج عبرملا ضورلا ٢ ص ۳٦٣ .

 ) )۷ج طحملا سوماقلا ٣ ص ۲٥٢ .
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 . وہ ةیعفاشلا دلع ةبحتسم

 : ظقيتلا : ةثلاثلا

 ىضاقلا نوكي نأ دوصقملاو '”ههبن : هظيأ ةيبرعلا ةغللا يفو

 نم ودبي امو « ةلودلا سلجم يف لاقي ام لكل هيبنتلا نم لاح ىلع
 امل كاردإلا نم ريبك ردق ىلع نوكي ىتح دوهشلاو « موصخلا لاوحأ

 اذإ امأ ء هب يضقيف قحلا نوكي نيأ هنظ ىلع بلغي ىتح ء هلوح رودي
 بحتسم طرش ظقيتلاو « ءاضقلا يلوي نأ زوجي الف ةلقعلاب فتي ناك

 الو ةلفغ نم قؤي ال ثيحب : عانقإلا يف لوقيو )ةيعفاشلا دنع

 يدرواملا هب حرصو ؛ يضاقلا نبا مالك هاضتقا اےک ةرغ نم عدخي

 لوق ىلإ هيف دنتساو طيسولا يف يعرذألا هراتخاو . ينايودلاو

 ىلوأ ىضاقلاو لاق طبضلا ةوقو ظقيتلا ىتفملا يف طرتشيو : نیخیشلا
 نكلو ء اصخلم ىهتنا « قوقحلا تعاضل الإو « كلذ طارتشاب
 «؟9هطارتشا ال كلذ بابحتسا اهريغو ةضورلا يف امك هب موزجملا

 . ءاضقلا يلوي نميف هطارتشاب لوق بهذملا يف هنأ كلذ نم ذخؤيو

 : ءاهدلا ةدايز مدع : ةعبارلا

 نوكي الأ دوصقم لاو . ”۲٥ يأرلا ةدوجو ركفلا ةغللا يف ءاھدلاو

 ريغ ةدايز راوغألا كاردإو « رومألاب رصبلا يف سانلا ةداع نع ادئاز

 . ۳٦٣ ص نايبلا ةياغ )١(

 . ٦١٤ ص ٤ ج طيحملا سوماقلا (۲)

 . ۳٦٣ ص نايبلا ةياغ (۳)

 )٤( ج ٤ ص ۸۳ .
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 لزنو  ةسارفلاب سانلا نيب مکح لا ىلع كلذ هلمحي ال یتح ةيداع

 . ۲ ةيودنم ةفص ةيكلاملا دنع يهو «')ةناطفلا ةدايز

 : ءاملعلا ةراشتسا : ةسماخلا

 اهب فصتي یتلا هتافص نم ءاضقلا يلوي نم نوكي نأ دوصقملاو
 ال ء ةقيقدلا لئاسملا يف كلذو ء ءاللعلل اريشتسم ءاضقلا ىلوتي نأل بق
 اضيأ ةيلوتلا دعب عراشلل ابولطم كلذ ناك نإو يلوتلا دعب ريشتسي نأ

 دنع ةبودنم ةفصلا هذهو « لوألا نم دكأ وحن ىلع ىضقي ىتح

 ةرواشملاب رمألا مومع كلذ ىلع ليلدلاو ©” ةيعفاشلا دنعو 20 ةيكلاملا
 نينمؤملا هب حدم |ےیفو  رمألا يف مهرواشو :  ىلاعت هلوق يف

 لوسر ناك : يرصبلا نسحلا لاق # مهنيب ىروش مهرمأو ل
 ءالژہب دارملاو . ماكحلل ةنس نوكت نأ دارأ نكلو اهنع اينغتسم هيي هللا

 . 20ةأرملاو دبعلاو ىمعألاك ءاتفإلا يف هلوق لبقي نم لك مه ءالعلا

 : ىنغلا : ةسداسلا

 نأل هلايعو هسفن ىلع هنم قفني يذلا لا ا بحاص وه ىنغلاو

 نيدلا بحاص كدي ف لالا ةدايزو “عمطلا كرتو ہزنتلا ةنظم ىنغلا

 )١( ح ماكحلا ةرصبت ١ ص ۲۷ .

 )٢( ج ريبكلا حرشلا ٤ ص ١۳۲ .

 ج ريبكلا حرشلا ف ٤ ص ۱۳١ .

 ج عانقالا ر ٤ ص ۸٦ .

 )٥( ص عجرملا سفن ۸٦ .

 )٦( ص ریبکلا حرشلا ٠١١ .
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 يف عوضوم اذ سیل هنأ هيف لاقي دق طرشلا اذهو (١)ریحلا يف هل ةدايز
 ةماعلا ةنازخلا نم . ةاضقلا قازرأ تردق دق هنأ ةصاخو « مايألا هذه

 هلام هلغش ابر لب . مهيفكي ام مهيطعت نأ ةلودلا ىلعو ةلودلل

 . هيف رثؤي ام ضاقك هلمع نع هومن ىلع هفارشاو هومن ىلع هفارشاو
 ؛ هبجاو طورش هيف طرتشا نمب ءوس نظ هنأل عوفدم : لوقلا اذهو

 نإف « ةريثك لا ا ةيمنت قرطو « عرولا اهتمدقم يف ةبحتسم تافصو

 ةعانص ناك نإو « براضت ةراجت ناك نإو « رجؤت وأ عرازت اضرأ ناك

 قزر نم يطعي ام نوكيو « اهيف كراشي وأ « اهريدي نم ىلإ اهب دهعي
 . ةرتفلا ىلإ ىعوأ هلام ىلإ افاضمك

 : ملحلا : ةعباسلا

 میلح ا وهو قلخلا نسحو < ۶” لقعلاو ةانألا : ةغللا يف وهو

 لامك ىلع ةلالد وهو "سانلا ىذأو ملظلا أشنم قلخلا ءوس نأل

 دقلو « لقعلل اهعوضخو بضغلا ةوق راسکنإو « هئاليتساو ء لقعلا
 هيلع ميهاربإ نع هللا لوقي ثيح كلذ ميركلا نآرقلا يف ملح ا حدتما

 انرشبف :  لیعامسا نعو “4 ميلح هاوأل ميهاربإ نإ ظ : مالسلا
 ةيكلاملا دنع ةبودنم ةفص يضاقلا يف ملحلاو 4 ميلح مالغب

 ۰ ةیعفاشلا دنع ةہحتسمو

 )١( ج يقوسدلا ةيشاح ٤ ص ١7١ .

 )٢( ص ٤ح سوماقلا ٠١ .

 . 17١ ص ٤ جریبکلا حرشلا (9)

 . ١١4 / ةبوتلا ةروس )٤(

 )٥( تافاصلا ةروس / ١١١ .
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 : ةهازنلا : ةنماثلا

 ةهازن برض لثم هزنو ء هرك لشم هزن : سوماقلا يف ءاج
 نع هسفن هزنو « هيزن وهف هوركم لك نع دعابت لجرلاو ةيهازنو
 الام كرتي ةءورملا لاك فصولا اذهب انه دوصقملاو ('”اھاحن حيبقلا

 .يلاعم بحي هللا نأ : ثيدحلا يفو  ؟'رومألا فسافس نم قيلي

 . ةيكلاملا دنع ةبودنم ةفص يهو اهفسافس هركيو رومألا

 : نيدلا مدع : ةعساأتلا

 ضراعت الو ء نيدلا ببسب ء سانلا دنع ةطحنم هتبترم نيدملا

 رخآ هيتأي دق ینغلا نأل ةفصلا هذه نيبو ءةقباسلا ینغلا ةفص ركذ نيب

 يف نيدلا ةبلغ نم يب يبنلا ذاعتسا دقلو “”هلالح جاتحي دقو ماعلا

 ةتامشو «ودعلا ةبلغو نيدلا ةبلغ نم كب ذوعأ ينإ مهللا : هلوق
 يضر ةشئاع هتلأس الو نيدلا وهو مرغملا نم ةَ ذاعتساو «*”ءادعألا

 مرض اذإ لجرلا نإ : لاق هنم ةذاعتسإلا هراثكإ هجو نع اهنع هللا

 رمألا اذهل ضرعتي نيدتسملاف . فلخأف دعوو « بذكف ثدح

 دقو « نينئادلا بلطيو « (مئاد هنيدب بابلا لوغشم نيدملاو '”ميظعلا
 تناك كلذل نينئادلا قح ىلع اظفاح نيدملا ىلع ءاملعلا ضعب رجح

 . ةيكلاملا دنع اهيلإ ابودنم ةروكذملا ةفصلا

 )١( ج ٤/۲۹1 .

 ")٢( ج يقوسدلا ةيشاح ٤ / ۱ .

 ) )۴عجرملا سفن / ۱۳۲ .

 )٤( ج مالسلا ببس ٤ / ۳٠۲ .

 )٥( ج مالسلا بيس ٤ / ۳۰٣۳ .
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 : بسنلا : ةرشاعلا

 يف سانلا عراستي ال ىتح بسنلا فورعم نوكي نأ دوصقملاو

 دلو ةيلوت ةيكلاملا نم نوئحس زيوجتو ء ناعللاو انزلا نباك هيف نعطلا

 هتداهش مدعل انزلا يف مكحي ال هنأ ريغ مهبهذمل قفاوم ءاضقلا انزلا

 ةياعر نم مهأ ملعلا نکل ةيكلاملا دنع اهيلإ بودنم ةفص وهو “)هيف
 . 22ةيعفاشلا دنع ةبسنلا

 : ءاضعألا ةمالس : ةرشع ةيداحلا

 اهنع ربعملا ةثالثلا ءاضعألا ريغ انه ءاضعألا ةمالسب دوصقملاو

 يف ةريتعم ءاضعألا ةمالسو . ساوحلا ةمالسب ةبجاولا طورشلا يف

 لوقي امک ادعقم ناك نإو ىضقي نأ زوجيف انه ةريتعم ريغ ةمامإلا

 نم ةمالسلا تناك نإو : لوقيو ء ةيناطلسلا ماكحألا يف يدرواملا
 يف ةمالسلا امأو ىلعي وبأ لوقي كلذكو “ةيالولا يوذل بيهأ تافآلا

 دنع بحتسم وهو : 0 هكحلا هنم يتأي هنأل ةربتعم ريغف ءاضعألا ةيقب

 .  حضاو وه امك ةيعفاشلا

 )١( ج يقوسدلا ةيشاح ٤ / ۱۳۱ .

 )٢( نايبلا ةياغ / 557” .

 . 55 ص يدروأملا ماكحأ )۳(

 )٤( ص يلعيوبأ ماكحأ 5١ .

 )٥( ص نايبلا ةياغ ۳٦٣٣ .
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 : ةيشرقلا : ةرشع ةيناثلا

 طرشلا اذه أشنم لعلو “ةيعفاشلا دنع ةيولوأ طرش وهو

 اذهو « شيرق نم ةمئألا » : مالسلا هيلع هلوق يف مومعلا نم دافتسم

 . نيملسملا قرفتو « نامزلا ريغتل يضاقلا ةيلوت يف هل ىنعم ال طرشلا

 . مهل ةيزم الف لبق نم مهل ناکام شيرقل سيلو

 : دودحم ريغ : ةرشع ةثلاثلا

 وأ انز يف ادودحم ىضاقلا نوكي الأ ةطيرشلا هذه دوصقمو

 مهو ماع ةيكلاملا مالك هيفف فذقلا يف دودحملا امأو ةقرس وأ برش
 هتيلوت نكلو « سانلا دنع نيدملا ةبتر نم لقأ دودحملا ةبتر نأ نولوقي

 وأ هيف دح اميف يضقي مالكلا اذه رهاظو « ذفان همكح نأو < ةزئاج

 لبقتو بات نإو هيف دح |يف هتداهش لبقت ال هنإف دهاشلا فالخب هريغ

 وهو فذق يفادودحم نوکی الأ یضاقلا يف نوطرتشي ةيفنحلاو  هربغ يف

 ةداهشلا ةيلهأب ءاضقلا ةيلهأ نأل « مهدنع ةيلوتلا ةحص يف طرش
 مامت نم هنأل بات نإو ء مهدنع ةداهشلل الهأ سيل فذق يف دودحللو

 ريغ يف دودحملا فالخب هلصأك ةبوتلا دعب ىغبيف اعنام هنوكل دحلا

 يف دحلا ناك اذإ امأ . . . ةبوتلاب عفترا دقو قسفلل درلا نأل فذقلا
 نأ كلذ يف مهتلعو همالسإ دعب هتداهش لبقتف مالسإلا لبق فذقلا

 مالسإلابو « فذقلا دح ببسب تدرف همالسإ لبق ةداهش رفاكلل

 )١( ص نايبلا ةياغ ۳٦۲ .

 ) )۲ص نايبلا ةياح ٦۲" .
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 . ؛' یرحأ ةداهش هل تثدح

 نيعقوملا مالعأ هباتك يف عوضوملا ہللا همحر ميقلا نبا شقان دقو

 : فذق يف دودحملا ةداهش لوبق يف نييأر ءالعلل نإ و : هصخلم ام

 لهأو « هباحصأو ةفينح يبأ لوق وهو لبقت ال اهنأ : |مشوأ
 . قارعلا

 'لاقو كلامو دمحأو « يعفاشلا لوق وهو لبقت اأ : مھیناٹ

 ال قسافلا ةداهش : سابع نبا نع يناسارخلا ءاطع نع حيرج نبا

 لجر .هاتأ اذإ ةركب ابأ نأ لیعاےسا ىضاقلا لاقو . بات نآو زوجت

 تباث اذهو « ينوقسف دق نيملسملا نإف يريغ دهشأ : لاق هدهشتسي

 ,نیتیاورلا ىدحإ يف ء يبعشلاو ء قورمو نسحلاو ةمركعو دهاجم نع

 . عرش لوق وهو مهنع

 معلما ديأ ىلاعتو هناحبس هللا نأب : لوقلا اذه بابرأ جتحاو

 مكحو # ادبأ ةداهش مه اولبقت الو # : هلوقب مهمتداهش لوبق نم
 لوبق نم عنملا يقبو نيقسافلا نم نیبئاتلا ىتثتسا مث . قسفلاب مهيلع

 ال » : للي يبنلا نع ىور امب اوجتحاو « هدييأتو هقالطا ىلع ةداهشلا
 الو ء ةدودحم الو مالسإلا يف دودحم الو ةنئاخ الو نئاخ ةداهش زوجت
 . 2... هيخأ ىلع رمغ يذ

 ال اذهو ء هتبوقع مامت نم لعج ةداهشلا لوبق نم عنملا نألو

 . دحلا دعب الإ عنملا بترتي

 )١( ج ةيادهلا ٣ ص ۸۹ .
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 يبأل لاق رمع نأ » : يقأي اب فانحألا ىلع رخآلا قيرفلا درو

 مهماتتسإ ةثالشلا دلج ام رمع نأ یورو . كتداهش لبقأ بت ةركب

 هتداهش درف عجري نأ ہرکب وبأ أو « (هتداهش لبقف نانثإ عجرف
 يف دقعنم عامجإلا نإف دحلا ىوس مدقت ام ىلع دئاع ةيآلا يف ءانثتسإلاو

 نوكيالو لاقو لوقلا اذه ةديبعوبأ حجرو ةبوتلاب هطوقس مدع
 وأ دولجملا ينازلا يف نوملسملا فلتخي سيلو لعفلا نم رثكأ لوقلا
 . بات اذإ ةلوبقم هتداهش

 ةداهش لبقي ناك هنأ وهو هلثمب سابع نبا نع هوركذ ام درو

 . ةفيعض ةي هللا لوسر نع ةيورملا راثآلاو ء بات اذإ فذاقلا

 هللا قح نيقح ىلع ةيانج فذقلا يف نإ : نوعناملا لاق دقو

 نم هعنمب بقوعف هناسلب تلصح ةيانجلاو رجزلا ظلغف يمدآلا قحو
 ۱ . ةداهشلا

 ةحلصم تلصح دقو هل طباض ال رجزلا نأب مهيلع در دقو

 قسفلاب ناک ةداهشلا در نأل دحلا مامت نم سيل ةداهشلاو دحلاب رجزلا
 وهو دحلا امأ ةبوتلاب قسفلا عفرف ددعلا ناصقن وأ بذكلا ببسب

 . 90'2ددع ىوتسا دقف دلجلا

 : ةصالخلا

 ةداهش ضفر يفو ةثالثلا ةمئألا يأر وه حجارلا يأرلا نأ

 هدحو وه الإ اهاري ال دق ةريثك قوقحل عايض فذقلا دح يف دولجلا

 . ۱۲۸۔١۱۲ ص ١ ج نيعقوملا مالعأ ۱ )١(

 ۔ ۲۹ -۔



 الب ةنح ا لهأ نم وهف هدعب ماقتسا نأ وهو ةرخآلا یف ةبوقع هنع رفك

 لهأ وهف كلذ ىلع ءانبو ؟ ةنجلا لهأ نم لجر ةداهش درت فيكف ركت

 : طورشلا ضعب دقف دنع هلمع بجي ام

 رومأ ةبحتسملا تافصلاو ةبجاولا طورشلا نم هركذ قبس ام

 مولعلا ليصحت يف ممحملا فعضل نامزلا اذه يف ايعامتجا رذعتي

 كلذك « ريكفت وأ لقع نود اهنودلقي نيقباسلا لاوقأ ىلع لابقإلاو

 بذکلاو . ملظلا تافص مهيف تشفو ء سانلا قالخأ تءاس

 ةقشملاو  ةقشم طورشلا ہذہب مازتلإلا ناك الو . یوم ا عابتاو عادخلاو

 نوكي لمعلاب نایتّالا ناك  اعرش عوفرم جرح او - حرحو  ةحورطم
 يف ءاملعلا رظن 4 متعطتسا ام هللا اوقتاف ل : ىلاعت لاق ةقاطلا ردقب

 لاقو ء نيدوجوملا لثمأ يلو لدع دجوي مل نإ » : يفارقلا نعف ء رمألا
 يف مويلا عمتجت ءاضقلا لاصخ ىرأ ال « هنع هللا يضر كلام مامإلا

 نبا يضميو “يلو عرولاو ملعلا ناتلصخ اہنم عمتجا نإف دحأ

 هنإف عرولاو لقعلاف نكي مل نإف » : بيبح نبا لاق : لوقيف نوحرف
 اف . هنامز لهأ يف كلام لوق اذهو . فعی عرولابو لأسي لقعلاب

 ملع ال لدعألا دجوي مل اذإ غبصا لاق : لوقيو ؟ اننامزب كنظ

 « هنم لدعأ هدنع ملع ال يذلا نكلو . هلاحب سأب ال ملاعو « هدنع

 ملاعب سيل يذلا يلويف لدعب سيل ناك نإف « يلوي يذلا وه ملاعلا نإف

 )١( نباغتلا / ١١ .

 ) )۲ج ليلكألا زهاوج ٢ ج ماكحلا ةرصبت ۔ ۲۲۱ ص ١ ص ۲۷ .
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 عسوأ ليصفت هل ةيميت نبا خيشلاو ؟'”ريشتست تو لأسي نأ رمؤيو

 : يتأي ام هصخلم

 ةيالو لك يف ةوقلااو 3 ةنامألاو ةوقلاو« نائكراش ةيالولا

 لدعلاب ملعلا ىلإ عجرت سانلا نيب مكحلا يف ةوقلاو 3 اهبسحب

 ذيفنت ىلع ةردقلا ىلإو .ء ةنسلاو باتكلا هيلع لد يذلا

 انمث هتايآب يرتشن الأو ء هللا ةيشخ ىلإ عجرت ةنامألاو . ماكحألا

 . 20( سانلا ةیشخ كرتو اليلق

 ناك اذإو افکألا < عروألا « ملعألا ءاضقلا ةيالو يف مدقي- ؟

 هيف فاخيو « همكح رهظي (يف مدق عروأ رخآلاو ملعأ اههدحأ

  ملعألا هابتشإلا هيف فاخيو « همكح قد |میفو « عروألا ىوهلا
 بحبو تاهبشلا دورو دنع ذفانلا رصبلا بحي هللا نإ » : ةي لاق

 نإ . أفكألا ىلع نامدقيو . «تاوهشلا لولح دنع لماكلا لقعلا

 مدقيو . ةماعلا وأ برحلا ىلإو ةهج نم ًاديؤم يضاقلا ناك
 نم رثكأ يضاقلل ةناعإو ةوق ىلإ جاتحي ءاضقلا ناك اذإ ء أفكألا

 ””عرولاو ملعلا نم ديزم ىلإ هتجاح

 ۔ ةاضقلا رايتخإ يف انل هخسف مالعألا ةمئألا ءالؤه مالك ينو

 نوكي نأ ىلع لجو زع هللا اضر ىلع صرحن انرايتخا يف اننأ مهمل

 . هيف رفوتم طورشلا نم ءيش لك يف ىندإ دح كانه

 )١( ج ماکح ا ةرصبت ١ ص ۲۷ ۱

 )٢( سص ةیعرشلا ةسايسلا  ۲۷ - ۲٢ةيميت نبا .

 ) )۳ص ةيميت نبا ۔ ةیعرشلا ةسايسلا ٠۳-۳۲ .

 ۔۲۷۱۔.
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 عبارلا ثحبملا

 نييمذلا نيب ءاضقلا

 , ةيمالسإلا ةلودلا ةياعر يف نوشيعي نيملسم ريغ موق نييمذلا

 نوملسملا رمأ مهيلع ام مهيلعو نيملسملل ام مهل « اهتياحب نومتحي
 لصتی |ےیف نيملسملا ىلع ام مهيلع قبطي ءالؤهو نونیدی ام مهكرتب
 . اهاياعر ىلع ةلودلا ةدايسب

 نوبيصيو نوئطخي مهنأل تاعزانم مہنیب ثدحت رشب نويمذلا

 ثدحت دقو اعيمج رشبلا نيب كرتشم ردق ةايحلا نوئشو « ناسنإ يأك

 دقو « ءاضقلا ىلإ عفارتلا متيو « يمذو ملسم يفرط نيب تاعزانملا

 نم مكاح ىلإ يمذو ملسم ناصخ عفارت اذإ هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 دحأ نكي مل اذإ امأ عازنلا لصفل |ےہنیب مکح ا هيلع بجو نيملسملا

 يف ءاملعلا فلتخا دقف ء ارفاك امہنم لك ناك لب ء السم نيفرطلا

 بوجو ىلإ بهذ نم مهنمو . ملسملا يضاقلا ریخ نم مہنم : كلذ
 نم اذخأ كلذو  ةيئاضقلا ةیالولا مومعب ىمسيام وهو - مہنیب ءاضقلا

 : نيتيآ

 وأ مہنیب مكحاف كوؤاج نإف :  ىلاعت هللا لوق : لوألا
 لوقلا وهو لوألا لوقلا باحصأ اہ ذخأ دقو <( مهنع ضرعا

 . رييختلاب

 )١( ةلئاملا ةروس / ٦٤ .
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 الو هللا لزنأ اب مہنیب مكحا نإو # : ىلاعت هلوق وهو : ةيناثلا

 اهنإ اولاقو « يناثلا لوقلا باحصأ اهب لاق دقو 4 مهءاوهأ عبتت

 ملسملا يضاقلا ىلع نأو ىلوألا ةيآلا هتدافأ . . يذلا ربیختلا تخسن

 ةاضق ىلإ اوعفارت اذإ مالسإلا مكحب نيملسملا ريغ نيب مكحلا

 . نيملسملا

 : هيف ليق ام ضعب ركذأ عوضوملل احيضوتو

 : ىلاعت هلوق دنع ماكحألا تايآ ریسفت نم مارملا لين يف ءاج-١

 لوسرل رييخت هيف 4 مهنع ضرعا وأ مہنیب مكحاف كؤاج نآف

 اذإ يمذلاو ملسملا نيب اومكحي نأ نيملسملا ماكح ىلع بجي هنأ

 لاق هبو 4 هللا لزنأ امب مہنیب مكحا نإو # : هلوقب ةخوسنم هذه

 زيزعلادبع نب رمعو يرهزلاو ةمركعو دماجمو سابع نبا
 نع يبطرقلا هاكحو يعفاشلا لوق نم حيحصلا وهو 3 يدسلاو

 هلقن يذلا اذه هريسفت يف '''يناکوشلا ركذ دقو . 2"”ءاملعلا رثكأ

 . مارملا لين بحاص

 )١( غ4 / ةدئاملا ةروس .

  (09ص ةروس ۲٢١٢ 8

 )( جريدقلا حتف ۲ / ٤١ .
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 تلاقف ةشئاع ىلع تلخدف تججح لاق ليفن نب ريبج نع ىور - ١
 رخآ اهنإ امأ : تلاق . معن تلقف ؟ ةدئاملا أرقت ريبج اي : يل

 متدجو امو « هولحتساف لالح نم اهيف متدجو ايف تلزن ةروس

 . 20( هومرحف مارح نم اهيف

 لاق : الاق سيق نب ةيطعو بيبح نب ةرمض نع ديبع وبأ جرخأو ۳
 اهالح اولحاف اليزنت نآرقلا رخآ نم ةدئاملا » ةي هللا لوسر

 نع خسانلا يف امهالك ساحنلاو دوادوبأ جرخأو « اهمارح اومرحو

 « ءيش ةدئاملا نم خسنی مل » : لاق ليبحرش نب رمع ةرسيم يأ

 دبع هجرخإ اذكو هنع رذنملا نباو روصنم نب ديعس هجرخأ اذكو

 يبعشلا نع رذنملا نباو ريرج نباو « هخسان يف دواد وبأو ديمح نب

 نع رذنملا نباو هخسان يف دواد وبأو ديمح نب دبع هجرخأ اذكو

 . ؛؟یرصبلا نسحلا

 نإف # ىلاعت هلوق « هرشع ةيناثلا » : يرضخ ا دمحم خيشلا لاقو - ٤

 نإو  هلوقب تخسن * مهنع ضرعا وأ مهيب مکحاف كؤاج

 ةممتم ةیناثلا نأل انه خسنلل ىنعم الو ٭ هللا لزنأ امب مهنيب مكحا

 اب مكح مكحلا راتخا اذإو « ضرعي وأ مكحي نأ ريخ وهف ىلوألل
 . "ديقلا ىلع بصنم بلطلاف « هللا لزنأ

 نإو # : ىلاعتو كرابت هلوق نإ : لئاق يل لاق : يعفاشلا لاق  ه

 نإف # : لجو زع هللا لوقل خسان 4 هللا لزنأ امب مهنيب مكحا

 )١( ص ۲ ج يناكوشلل ريدقلا حتف - ۳ ص ۳ / دلجم ريثك نبا ريسفت ۳ .

 . ۳ ص ٢ ج ريدقلا حتف (۲)

 . ۲۲۸ / شماه  هقفلا لوصأ (۳)
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 امنإ خسانلا : هل تلقف 4 مہنع ضرعا وأ مهيب مکحاف كؤاج

 , هل فلاح ال ةباحصلا ضعب نع وأ ةي ىبنلا نع ريخب ذخؤي

 ؟ دحاو اذه نم كعم لهف . ءاھقفلا ماوع هيلع تعمجأ رمأ وأ
 دق : تلق ؟ خوسنم ريغ رايخلا نأ نيبيام كعم له : لاق نإف

 نإ ٭ ہللا لزنأ امب مهنيب مكحا نإو © لجو زع هللا لوق لمتحي
 كامس نع يروثلا نايفس نع هباحصأ ضعب ىور دقو ہ تمکح

 هيلإ بتك ركب يبأ نب دمحم نأ : قراح نب سوباق نع برح نب
 دحي نأ ةيمذب یز ملسم يف هنع هللا يضر بلاط يأ نب ىلع

 . 2""هنيد لهأ ىلإ ةيمذلا عفدتو < ملسلا

 اوتأي نأ اوعنتما ناف : لئاق يل لاق : یعفاشلا لاق

 اوخسفت وأ مهيلإ اوعجري نأ نيب مهريخأ تلق ؟ مهماكح

 . 29 ةمذلا

 يف اوماني نأ مهتمذو مهتمذب مه ءافو اذه نإ : يعفاشلا لاق

 اولزني ملو : لوقيو « مهنيد ريغ ىلع نوربجي ال نيملسملا دالب

 تلق مهماكح نم اوعنتما اذإف « مهاضرب مهماكح ىلإ نومكاحتي

 اوخسفت نأ اوراتخاف . ملظلاو عانتمإلا ىلع نامألا اوطعت مل : مه

 ذنم مكنيب مكحي ناك هنأ ملعي لزي مل نم ىلإ اوعجرت وأ ةمذلا

 ىلإ اوعجرو اولعفي مل نإو اهانخسف ةمذلا خسف اوراتخأ نإو « متنك

 . انلبق امامإ هنم مهعنمي مل اولازي مل كلذكف مهماكح

 . هيف نحن مهكرشن مل هب اوضر ءيش هيلإ مهعوجرو : لاق

 )١(الأم ج ۹/٠٠١ .

 )٢( ج مألا ١١١/١٣
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 مهكرشي ام مهانددر نكي مل مهماكح ىلإ مهانددر ولو : لاق

 ۱ (')عانتمالا نم مهل عنم هنكلو

 دحأ يف رايخلا مامإلل سيلو : يعفاشلا نع ينزملا رصتخم يفو - ١

 ىلاعت هلل دح يف هؤاج اذإ مهيلع مكحلا يرجي نيذلا نيدهاعملا

 مهو # : ىلاعت هللا لوق نم تفصو امل هميقي نأ هيلعو

 يف هلوق نم هبشا اذه » : هللا همحر ينزملا لاق ؟”4 نو رغاص

 . “”مہنید لهأ ىلإ مهعفراو نودحي ال دودحلا باتك

 : هصخلم امب عوضوملا اذه نبع بذهملا يف يزاريشلا ثدحت ۔۷

 : نيمكاحتملل ةبسنلاب : الوأ

 مكحلا نيب رايخلاب وهف نيدهاعتم ملسملا ىلإ ناكاحتملا ناك نإ- ١

 . همدغ نيبو مہنیب

 هييفف دحاو نيد ىلع اناكو نييمذ ملسملا ىلإ ن|ےکاحتم ا ناك نإ - ۲

 وهو مكحلا مزلي هنأ : يناثلاو « رايخلاب هنأ : امهوأ : نالوق

 . ينزملا رايتخا

 : ناقيرط هيفف نيدلا يفلتخم ملسملا ىلإ نامکاحتملا ناك نإ _ ۳

 . دحاو نيد ىلع امہنأک ةيناثلا ةلاحلا يف نيلوقلا ىلع هنأ : لوالا

 . ةريره يبأ نبا لوق وهو ادحاو الوق اهنيب مكحي نأ : يناثلا

 ٤ - نييمذلاك نالوقلا هيفف ادهاعمو ايمذ ناكاحتملا ناك نإ .

 . ۱۲۷/۹ ج مألا (ا) ۔

 )٢( ةیآ ةبوتلا ۱۲۹ .

 )٤( هاج مألا شماه / ٠١5 .
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 : قوقحلل ةبسنلاب : ايناث

 ١ - ىلاعت هللا قوقح ينو نييمدآلا قوقح يف نالوقلا : موق لاق .

 ىلاعت هللا قوقح امأو « نييمدآلا قوقح يف نالوقلا : موق لاقو - ۲

 نم نييمدآلا قوقحل نآل ء ادحاو الوق ابهنيب مكحلا بجي هنإف

 . اهئافيتسا ىلإ لصوتيو « اهب بلاطي
 هنإف نييمدآلا قوقح امأو ىلاعت هللا قوقح يف نالوقلا : موق لاقو ۔۳

 . (')ادحاو الوق اهيف مكحلا بجي

 كؤاج نإف # : ةيآلا لوح ءاملعلا لاوقأل قباسلا ضرعلا دعب

 مهئاضقو نييمذلا نیب مكحلا لوحو * مہنع ضرعا وأ مهنيب مكحاف

 : يتأي ام ىلإ صلخأ مالسإلا ةطيرش يف قبس امو

 نيبو اہنیب ضراعتلا مدعل ربیختلا ةیآ يف خسنلاب لوقلل غوسم ال - ١
 نأو » : يعفاشلا مامإلا هلوقي يذلا لامتحإلا ةوقل ةيناثلا ةيآلا

 دمحم خيشلا هلوقي ام ةوقلو ۔ تمكح نإ هللا لزنأ امب مهنيب مكحا

 « ىلوألل ةممتم ةيناثلا نأل انه خسنلل ىنعم ال هنأ نم يرضخ ا

 لكلاف نيدلا يفلتخم وأ يمذ وأ دهاعب صصخب ال رفكلا مومعو
 . رافك مالسإلا فرع يف

 مامإلا لاق امك مهتمذب مه ءافو وه مهماكح ىلإ مهدر نإ - ۲
 . يعفاشلا

 ةرثكو ىضوفلا نم ةمذلا لهأ عنم وه نيملسملا نم بولطملا نإ ۔۳

 . مکاح ا ىلإ ءوجللا نع مهعانتماو تاعزانملا

 ۔۲۷۳ ۔۲۷۲ / ٢ م )١(
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 السم مکاح ا مادام نيملسملا ريغ نیب ءاضقلا يف رييختلا مكح - ٤

 لاقي نأب يضتقت ماظنلا ةدايسو نمألا ظفح ناك نإو امئاق لازام

 . انتاضق ىلإ اوعفارت دق مادام نودري ال مهأ

 ىلع ال ء ءاضقلا ملسملا ريغ نولوي ال ةيعفاشلا نإف كلذ عمو

 ضاق ال مكحم وه امنإ مهمكاح نأ نوريو مهريغ ىلع الو نيملسملا

 ديلقت وهف مهنم نييمذلل مكاحلا بصن نم ديتعا امو : يمريجبلا لوقي

 الإ همكح مهمزلي ال مث نمو مکاح ا ال مكحملاك وهف مكح ال ةساير

 . (١)ہب اوضر نأ

 ىلع ءاضقلا ملسملا ريغ دیلقت ةحصو زاوجب فانحألا لاق دقلو

 اصاخ ايضاق هنوكو « هرفك لاح ةمذلا لهأ نیب مكحيل نيملسملا ريغ

 مہنم ةعاجب نيملسملا يضاق صيصخت رضي ال مک رضي ال

 : آی ام ريرقت نک كلذل
 مهنيب يضقي مہنیب نم ةمذلا لهأ ىلع يضاق ديلقت حبصيو زوجي-١

 ةيصخشلا لاوحألا لئاسم يف كلذو تاموصخ نم ثدحب اهيف

 . تادابعلاب ةقحلم ةيصخشلا لاوحألا لئاسم نأل مهم ةصاخلا

 نييمذلا نيب مكحلا ناك نيدلا وأ بهذملا فلتخا اذإ امأ

 )١( ج يمريجبلا ةيشاح ٤ ص ۳٣٣ .
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 ظفح يف اهقحو ةلودلا ةدايسل ةياعر نیملسم لا عيرشتبو نیملسملل

 الو نيملسملا ىلع ال اذه يف جرح الو . اهاياعر نيب هرشنو نمألا

 مهلخدت مهنع يفني كلذ نإف نيملسملل ةبسنلاب امأ « مهريغ ىلع

 مهتمذب مه ءافولا نم عونو « مهتايرح دييقتو « مهريغ نوئش يف
 نيملسملا ريغ نم ىوعد رظنب ةصتخم ريغ نيملسملا مكاحم نوكتو
 يذلا حابملا ميظنت نم عون كلذو « ةيصخشلا لاوحألا اياضق يف

 رظن نم ةعونمم نوكت نيملسملا ريغ مكاحم نأ امك ء مامإلا قح وه
 اذإ نيملسملا ريغ نم رثكأ وأ نينثا نيب لئاسملا هذه يف ىوعد

 . نيدلا وأ بهذملا فلتخا

 مهلئاسمف اضيأ كلذ يف مهيلع جرح ال نيملسملا ريغل ةبسنلابو

 ىوعدو ء ةديقم ريغ مهتيرحو « اهرظنب نوصتخ ةيصخشلا
 ةحلصم هيف امب ةلودلا اياعرل امازلإ رمألا ذإ ةعونمم انه ةقرفتلا

 . اهعيمج ةمألا

 يهو ةماع ةيئاضقلا ةیالولا نوكت ةيصخشلا لاوحألا ريغل ةبسنلاب - ١

 ةفصن هيف نأل كلذ يف نيملسملا ريغ ىلع جرح الو نيملسملل

 نيملسم سانلا نیب لدعلا ةماقاب دبعتم ملسملا ذإ « مهل ىربك

 ام مكحلا يف نعطلاو ضقنلا نم مه نوكيو « نيملسم ريغو

 . اهاياعرل ةلودلا همظنت امو نيملسملل

 ةرورضلاو ةرورضلا دنع الإ ةيمالسإ ريغ مكاحم ىلإ ملسم أجلي ال۳
 حلاصتلاو حفصلاو وفعلا يفو . . دودحلا قيضأ يفو اهردقب ردقت

 . ايندلا ءازج نم مظعأ وه ام هللا نم ةبوثملا بلطو

 يضاقتلا يف نيملسملا ريغ ىلع ررض ال هنأ نم هتلق ام ىلإ ريشي - ٤

 ۔۲۷۹۰-



 نم هتلق ام ىلإو ء نيملسملا ةاضق ىلإ ةيصخشلا لاوحألا ريغ يف

 ناک  ةرورضلا دنع الإ ملسملا ريغ ءاضق ىلإ ملسملا ءو مدع

 هلوق نم موهفملا ینعملا كلذ ىلإ ريشي  مالسإلا راد ريغ يف نوكي

 مكيلع اوضع ولخ اذإو . انمآ اولاق مكوقل اذإو هلك باتكلاب

 . #20 ظیفلا نم لمانألا

 هارت امب يضاقتلا رومأ رضاح ا رصعلا یف لودلا مظنت نأ سأب ال ه

 . يمالسإلا عرشلا قفو كلذ نوكي نأ ىلع ءرسيألاو بسنألا

 )١( ةيآ نارمع لآ ةروس ١١9 .
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 ةئيبلا : لوألا ثحبملا
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 ت
 یں عالج
 ید وزا ج ےہ

۱۸۷۱۷۸۷۷۸۷ ۰۳۲۹6۷۸۷ 3۲۲۰۰۰۱ 

 لوألا ثحيملا

 ةسیلا

 : ديهمت

 ضورعم وه |ےیف هحضويو رمألا هل نیبی ام ىلإ يضاقلا جات
 نع الوكن وأ انيميوأ 3 ارارقإ وأ ةداهش نيبملا كلذ ناك ءاوس هيلع

 . ةنيبلاب ىمسيام وهو كلذ ريغ ىلإ نيميلا

 : ةغللا ىف ةنيبلا

 وهف حضتا انايب نابو « ةرامإلاو ناھرلاو ةجخح او حوضولا ينعت

 نیابم هذهو  ء (٩ هتجحب يأ هتنيبو كلذ نايبب ءاجو » (٩ نيب

 . (٢ هنيابتو ريخلا تارامإ ترهظو 34 هعضاومو قحلا

 اہ ادارم عرشلا ناسل يف تدرو اهنأ كلذ يف مھتجحو « ةداهشلا

 نيذلاو : ىلاعت هللا لوقي ىنزلا يفف 3 عضوم نم رثكأ يف دوهشلا

 نینامث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث تانصحملا نومري

 )١( ج طيحملا سوماقلا ٤ ص 5١5 .

 )٢( ص ةغالبلا ساسأ (۳) ء ۷۰ .

 ۔ ۲۸۳ -



 وأ ةنيبلا :J اپ ہللا لوسر ثيدح يف ةنيبلا ترسفو . ۱'۶ ةدلج

 : سيق نب ثعشألل هلوق يفو « لاجر ةعبرأ اأب « كرهظ یف دح

 روهمج لاق اذهل « ةنيمي وأ كادهاش » : ةياور يفو « « هنيمي وأ كتنيب )

 حالطصا ين اہنکل ) : روکدم لوقي 3 ةداهشلل ةفدارم اهنأب ءاهقفلا

 دوهشلا ةنيبلاو ) : يراصنألا لوقيو 20( ةداهشلل ةفدارم ءاهقفلا

 ةداهشلا ةنيبلا ) : رايتخالا فو <20( قحلا نيبتي مهب نأل كلذب اومس

 . °( عامجإلاب

 مسا ةنيبلاف : : ةداهشلا نم معأ ةنيبلا نأ ءاهقفلا ضعب یریو

 وأ ةعبرألا وأ نيدهاشلاب اهصخ نمو هرهظيو قحلا نيبي ام لكل

 اهب ادارم نآرقلا يف ةنيبلا تأت ملو « هقح اهامسم فوي مل دهاشلا

 هدرفم ء ناهريلاو ليلدلاو ةجحلا اهب ادارم تتأ امناو « نادهاشلا

 نأ دارملا ۷ ىعدملا ىلع ةنيملا :J ا ىبنلا لوق كالذكو 3 هعومجو

 نأ بیر الو ةنيبلا نم نادهاشلاو < هل مكحيل هاوعد ححصي ام هيلع

 ملعا نوحرف نبا لوقيو 2 ”اهنم ىوقأ نوكي دق ةنيبلا عاونأ نم اهريغ
 ةنيب دوهشلا يب يبنلا يمسو هرهظيو قحلا نيبي ام لكل مسإ ةنيبلا نأ
 لوقب نايبلا عوقوك مهتداهشب لاكشألا عافتراو ء مهلوقب نايبلا عوقول

 هبادتك ي يوحنلا سنوي نب دمحأ هلاق مالسلا هيلع لوسرلا

 . ؟9ةيسحلا

 . ” / رونلا ةروس )١(

 . ۳۹۳ ص مالسإلا يف ء ءاضقلا )٢(

 . ۳۹۳ ص ٤ ج باهولا حتف تف (۳)

 ۱۹١ ص۷ جراسا ©9

 . ٠١ ص ةیمکح ا قرطلا )٥(
 . 7١5 ص ١ ج ماکح لا ةرصبت )٦(
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 هب مكح ام ىوقأ : ةنيبلا تاجرد : مزح نبا هقف مجعم یو

 . 0"2ةنيبلاب مث رارقإلاب مث هملعب : يضاقلا

 هلومشو هتعسل لوبقلاب ىلوأ وه يناثلا لوقلا نأ ىري ثحابلاو
 ءاوس يضاقلل قح ا حضوي ام لك : اهنأب ةنيبلا فيرعت نكمي كلذلو
 ةليسو يأب هسفنب يضاقلا هكردأ وأ هيلع ىعدملا وأ يعدملا همدق

 . عرشلل هتقفاوم ثيح نم همكح ىلع يضاقلا نئمطي ثيحب ىرخأ

 : ةنيبلا ةيعو رشم ليلد

 ىلع لدي ام ةباحصلا لاوقأو ةنسلاو « نآرقلا صوصن درو

 : نآرقلا نمف . مكحلا لبق ةنيبلا بلط

 مكئاسن نم ةشحافلا نيتأي يتاللاو # : هؤانث لج هللا لوق ١

 تويبلا يف نهوكسماف اودھشنإف مكنم ةعبرأ مهيلع اودهشتساف

 تلد ةيآلاف "24 اليبس نمل هللا لعجي وأ . توملا نهافوتي ىتح

 ترمأ دوهشلا ةداهش دعبو دوهش ةعبرأ ةداهش باجيإ ىلع
 كلذو ء اليبس نه هللا لعجي وأ توملا ىتح تويبلا يف كاسمإلاب

 : نيتيحان نم

 دوهشلا ةداهش دعب ةميرجلا ىلع ةروكذملا ةبوقعلا تبتر ةيآلا ۔ ب
 . مكحلا لبق بجاو ةداهشلا بلط نأ ىلع لدف

 . 869 ص ۲ ج (5

 . 56 : ءاسنلا )٤(
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 ةعبرأب اوتأي مل مث تانصحملا نومري نيذلاو # : هؤانث لج هلوق - ؟
 كئلوأو ادبأ ةداهش مه اولبقت الو ةدلج نيناث مهودلجاف ءادهش

 دلجلا ةبوقع عيقوتب ترمأ ةميركلا ةيآلاف “4 نوقسافلا مه

 انزلاب مهريغل نيفذاقلا ءالؤه نم ةداهشلا لوبق مدعو ةدلج نيناهث

 ىلع نأ ىلع كلذ لدو . ءادهش ةعبرأب مهاوعد اوتبثي م اذإ

 دوهش ةعبرأ راضحاب مهتملا رمأي نأ ىنزلاب ةمهتلا دنع ىضاقلا

 . مكحلا لبق ةنيبلا بلطب رمألا ىلع ليلد كلذو لودع

 : ةرھطم ا ةنسلا نمو

 كيرش نم ىنزلاب هتآرما ىمر نيح ةيمأ نبا لاله الب يبنلا لوق ١
 نأ ىلع ثيدحلا لديو 20( كرهظ يف دح وأ ةنيبلا و : ءامحس نبا

 هتجوزب ءاحس نب كيرش انز ىلع ةنيبلا لاله نم بلط يب يبنلا
 دح لعفي مل نإو انزلاب نيمهتملا نم لكب ةبوقعلا عاقياب مكحلل
 ىلع نأ ىلع لدف  ناعللا لوزن لبق كلذو ۔ فذقلا دح وه

 . همكح لبق اهارحتيو ةنيبلا بلطي نأ مكاحلا

 يف رخآ لجر عم هتموصخ يف سيق نب ثعشألل مالسلا هيلع هلوق ۲

 نأ ثعشألا ىلع نأ ىلع لدف “« هنيميب وأ كادهاش » : رثئب

 لوقلا نوكي وأ « هلوق لوقلا نوكيو هيعدي اب نيدهاش رضحب
 . ةنيبلا بلطب رمألا ىلع لدي اذهو هنيميب هيلع ىعدملا لوق

 )١( رونلا / ٤ .
 ) )۲ج مالسلا لبس ٤ / ° .
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 يفو 27« ركنأ نم ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا » : ةي هلوق ۳
 هيلع ىعدملا ةمذ أريت وأ ةنيبلا راضحاب ىعدملل مازلا ثيدحلا

 . اهفلحي يتلا ةنيي يهو ىرخأ ةنيبب

 لاجر ءامد سان ىعدإل مهاوعدب سانلا يطعي ول » : الگ هلوق - ٤

 نأ نايب ثيدحلا ينو 20( هيلع ىعدملا ىلع نيميلا نكلو مهاومأو
 ةمذ تئرب ةنيب مهل نكت مل اذإف نؤاشي ام اولوقي نأ نكمي نیعدلا

 ۱ اهفلحي يتلا هنيميب نوعدي ام ركنأ اذإ هيلع یعدلا

 يبأ ىلإ ةقباسلا ءاضقلا ةلاسر يف هنع هللا ىضر رمع لاق دقو

 لقعلاو « ركنأ نم ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا » يرعشألا یسوم
 قحلا هجو هل نيبت اذإ الإ مكحلا نلعي نأ عيطتسي ال يضاقلا نأ لوقي

 ركذأ اياضق ىلوألا روصعلا يف عقو دقو . هحضوت ةنيب ىلإ جاتحي هنيبتو
 : ةنيبلا ةيمهأ فرعتل اهضعب

 ينيب ناك : سيق نبا لاق اك يهو ةقباسلا سيق نب ثعشألا ةصق - ١

 : لاقف ء هيَ هللا لوسر ىلإ انمصتخاف رثب يف ةموصخ لجر نيبو
 فلح نم لاقف ء يلابي الو فلحي نذإ تلقف ء هنيمي وأ كادهاش

 وهو هللا يقل رجافإ اهيفوه ملسم ءيرما لام اهب عطتقي نيمي ىلع
 . « نابضغ هيلع

 ةدنك نم لجرو تومرضح نم لجر ءاج لاق رجح نب لئاو نع ؟

 ىلع يبلغ اذه نإ هللا لوسر اي : يمرضحلا لاقف ةي يبنلا ىلإ

 )١( ص قباسلا عجرملا ۳۱۰ .

 ) )۲ص قباسلا عجرملا ٠١" .
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 سیل اهعرزأ يدي يف يضرأ يه يدنكلا لاق . يبأل تناك ضرأ

 كلف : لاق . ال لاق : يمرضحلل ايب يبنلا لاقف . قح اهيف هل

 فلح ام ىلع يلابي ال رجاف لجرلا هللا لوير اي لاقف . « هنيمي
 « كلذ الإ هنم كل سيل : لاق « ءيش نم عروتي سيلو « هيلع

 نثل امأ : لجرلا ربدأ ال يب هللا لوسر لاقف « فلحيل قلطناف

 . 20( ضرعم هنع وهو هللا نیقیل الظ هلكأيل هلام ىلع فلح

 : ةصقلا نم دخؤيو

 ىلع ناك هل رسيتت ملاذإف « ةنيبلاب يمرضحلا بلاط يبنلا نأ أ

 . نيميلا يدنكلا

 ةنيرق نإو . ديلا عضو ةنيرق نم ىوقأ  دوهشلا - ةنيبلا نأ - ب
 نإف اضيأو ء هيلع ىعدملا اهفلح يذلا نيميلاب تيوق ديلا عضو
 . لجو زع هللا ةبوقع نم مهل افوم موصخلا طعي نأ مكاحلا ىلع

 اهنآل هنم لبقف نيميلا نم عنمي مل ۔ حصول لجرلا روجف نإو
 . هدي اہ ىوقي يتلا هتجح

 لپ ىبنلا دنع هتأرما ةيمأ نبا لاله فذق : ةيمأ نب لاله ةصق -

 « كرهظ يف دحوأ ةنيبلا : هك يبنلا لاقف . ءامحس نب كيرشب
 سمتلي قلطني الجر هتأرما ىلع اندحأ ىأر اذإ هللا لوسر اي لاقف
 لاقف . « كرهظ يقدح الإو ةنيبلا : هلل يبنلا لعجف . ةنيبلا

 ءيربي ام هللا لزنيلو ؟ قداصل ينإ قحلاب كثعب يذلاو لاله

 )١( هج راطوألا لين ٠١ ص ۳۰۷ .
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 نومري نيذلاو » هيلع لزنأو ليربج لزنف . دح ا نم يرهظ
 فرصناف « نيقداصلا نم ناك نإ » غلب ىتح أرقف  مهجاوزأ

 هللا نإ : لوقي لب یبنلاو دهشف لاله ءاجف امهيلإ لكك ىبنلا
 تدهشف تماق مث ؟ بئات کنم لهف ء بذاك اکدحأ نأ ملعي
 تصکنو تأكلتف . ةبجوم اہنإ ء اهوفقو ةسماخلا دنع ناك ايلف
 مويلا رئاس يموق حضفأ ال : تلاق مث عجرت اهنأ اننظ ىتح

 غباس نينيعلا لحكأ هب تءاج نإف اورظنا : لَك لاقف تضمف

 كلذك هب تءاجف ءاحس نب كيرشل وهف نيقاسلا جلدخ نيتيلإلا
 اهو يل ناكل هللا باتك نم ىضم ام الول : ايب يبنلا لاقف
 . 20نأش

 : ةصقلا نم ذخؤي يذلاو

 ١ - اعرش ةردقملا ةبوقعلاب مكحي ىتح انزلا تابثإل الو ةنيبلا بلط .

 اديدج امکح تطعأ ۔ هل ةنيب ةمث سيلو  جوزلا يمارلا ناك اذإ - ؟

 . ناعللا تاداھشب مکح ا وهو

 . ناعللا ناميأ نم یندأ اہنکل هب مکحب ربتعم رمأ ةفايقلا نإ ۔۳

 نإ - عرشلا تقفاو  ةيوق ةلدأ ىلع ماقام دعب مکح لا یف عوجر ال - ٤

 ۱ مكحلا ةلدأ نم ىندأ ةلدأب عقاولا هبذك

 )١( ص ۸ ج راطوألا لين ۷۸ .
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 و
 مع رچ

 ے7

 یف یی شک ںی
 یی وزا نج ےک

 ۱۸۷۱۷۸۷۷۷۷ . اج ت 5:۸۷ تا تأ

 يناثلا ثحبلا

 تانيبلا عاونأ

 رارقإلا : ىلوألا ةنيبلا

 04 فرتعأ : قحلاب رقأ : فارتعإلا : ةغللا ٤ هأنعم

 رقملا نم رداص فارتعا وهف ىنعملا اذه نم بيرق یعرشلا لامعتسالاو
 . هل رقملا بلق نكسيف تباث قح هب رهظب

 : همكح

 « قباس نئاك نع رابخإ هنأل هل رقملل قحلا راظإل ةيعرش ةجح

 نعرقملا عفديف مهيلإ اهدر نم نكمي نیرخآلل قوقح اب رارقإلاو
 عم فارتعإلا ىنعمب نآرقلا يف رارقإلا لمعتساو . ةرخآلا باذع ةسفن

 ذإو » : ىلاعت هللا لوقي ثيح كلذو  رایتخإلاو اضرلا ىنعم هنمضت
 مكءاج مث « ةمكحو باتک نم مكتيتآ امل نييبنلا قاشیم هللا ذخأ

 , متررقأ لاق . هنرصنتلو هب نئمؤتل مكعم امل قدصم لوسر

 )١( ص حاحصلا راتخم ۱۸۸ .

 ) )۲ص ۲ ج رایتخالا ١90 .

 - ۹۹ ۔



 مكعم انأو اودهشاف : لاق . انررقأ اولاق ؟ ىرصأ مكلذ ىلع متذخأو

 . رگ نيدهاشلا نم

 : هتحح ىلع ليلدلا

 : لوقعملاو لوقنملا نم ةيعرشلا رارقإلا ةيجح ىلع لدتسي

 : لوقنملا نم : الوأ

 ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اأ اي ¥ : یل اعت هلوق - ١

 وأ اينغ نكي نإ « نيبرقألاو نيدلاولا وأ < مكسفنأ ىلع ولو هلل

 وأ اوولت نأو ءاولدعت نأ ىوهلا اوعبتت الف ء امم ىلوأ هللاف اربقف

 . #27 اريبخ نوملعت اب ناك هللا نإف اوضرعت

 ةداهشلا تناك ولو ء ههجو ءاغتبا ةداهشلا يف طسقلاب هللا رمأ دقف

 ىلع ةداهشلاب دارملاو ء سفنلا ىلع ةداهشلاب دارملاو ء سفنلا ىلع
 هيلع ىعدم ناسنإلا نوكي نأ : امهرهظأ نيينعم دحأ انه سفنلا

 يف اہاحصأ ىلإ قوقحلل در كلذ يف نأل هسفن ىلع قحلاب دهشيف
 يناثلاو رارقإلا نم دارملا وهو « ةرخآلا يف رانلا نم ةاجن « ايندلا

 ىلع ولو # : ىلاعت هلوق نم دارملا نوكي نأ نيينعملا نم

 . اھببسب ررض مكب قحلی نأ 4 مكسفنأ

 )١( نارمع لآ / ۸۱ .

 )3 )۴م / ءاسنلا .

 - ۲۹۱ ۔



 رمأف تارم عبرأ لي يبنلا دنع رقأف ءاج ازعام نأ : دمحأ ہاور ام ؟

 زعام ىلع دحلا ماقأ يبنلا نأ اذه نم لالدتسإلا هجوو (''ەمجرب

 . ةيعرش ةجح رارقإلا نوكيف ىنزلاب هرارقإ ىلع ءانب

 : لاقف ال يبنلا ىلإ ءاج الجر نأ دوادوبأو دمحأ هاور ام - 8

 ةأرملا ىلإ ب يبنلا لسرأف » اهامس «ةأرماب ىنز دق هنأ »

 هجوو «٩ اهکرتو ہدحف تركنأف « لاق يف املأسف اهاعدف

 هرارقإب لجرلا ىلع دحلا ماقأ يبنلا نأ ثيدحلا اذهب لالدتسإلا

 نأ ىلع كلذ لدف « لجرلا تبذكو تركنأ األ دحت مل ةأرملا نأو

 . ةيعرش ةجح رارقإلا

 هنأو « هبحاصل قحلا تبثي رارقإلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو - ٤

 . هنيب يأ نم ىوقأ وه لب « قح ا تابثإل ءاضقلا دنع لوبقم

 : لوقعملا نم : اينا

 نالعإ رارقإلاو . سفنلا ىلإ ببح لام ا نأ كلذ قدص ربخ هنأ
 اذلو ء هنايب يتأيس ام ىلع لاوحألا ضعب يف الإ هيف همهت الف ريغلا تحل

 . ةلدألا ديس فارتعإلا : ليق

 : هناكرأ

 ةغيص .هبرقملا « هل رقملا ءرقملا : ناكرأ ةعبرأ رارقإلل

 . طورش اهنم لكلو رارقإلا

 )١( ج راطوألا لین ۸ / ۲۹۳ .

 ) )۲صعجرم لا سفن ۳۰٣ .

 -۹٢۔



 : يتأي ام هرارقإ لوبقل قحلاب رقم ا يف طرتشي : رقم ا طورش

 وهف غولبلا نود امو « يعرش فیلکت لك يف طرش وهو : غولبلا۔ أ
 رومأ نم هيف هل نوذأم وه ام يف الإ ريغصلا رارقإ لبقي الو رغصلا
 ريغصلا ناك اذإ فانحألاو ةلبانح ا دنع اهدودح يفو ةراجتلا

 . (0)( ازیم

 : مالسلا هيلع هلوق مومعل لاحب هرارقإ حصي ال يعفاشلا لاقو

 ىتح نونجملا نعو غلبي ىتح يبصلا نع : ةثالث نع ملقلا عفر »

 ء لفطلا هبشأف غلاب ريغ هنألو « ظقيتسي ىتح مئانلا نعو ء قيفي

 |مملاوقأ طوقسلو > إفطلا هبشأف هتياور الو هتداهش لبقت الو

 ° مثإالاو . فيلكتلا عفر ىلع لومحم ربخلا نأ كلذ ىلع باجيو

 يف كلذو مح اومأ مهئاطعإ لبق ىماتيلا رابتخإب انرمأ هللا نإ - ١

 نإف حاکنلا اوغلب اذإ ىتح ىماتيلا اولتباو ل : ىلاعت هلوق

 ققحتيو 274 مهلاومأ مهيلإ اوعفداف ادشر مهنم متسنا

 . ءارشلاو عيبلا يف مهيلإ فرصتلا ضيوفتب رابتخإلا

 )١( ج رایتخڑلا ١ / ةدعلا ء۱۳۸ ٦٦٦ ه ج ىنغملا ء / ٠١9 .

 )٢( ج ىنغملا ٥ / ۱۰۹ .

 . ۲۸۸ / ١ ج رايخألا ةيافك (۳)

 )٤( ه ج ىنغملا / ۱۸۰۱

 )٥( ةيآ ءاسنلا ٦ .
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 دبعلاک هيلو نذإب هفرصت حصف هيلع روجح زیمم لقاع وهو  ؟
 . ؛')ہراثآب فرعت امنإ هلقع ةفرعمو

 ةريثك قوقح تعاض زيمملا ريغصلا لاوقأب ذخان مل اذإ اننألو ۔۳

 ةلماعملا يف ر اغصلا ةكراشم ىلع فرعلا نايرج ببسب

 . ءارشلاو عيبلا لئاسم يف ةصاخبو

 حصي الو . فلكم ريغ نونجملاو « فيلكتلل طانم وهو : لقعلا ۔ ب

 وه ببسب هلقع لاز نمو « هيلع ىمغملا كلذكو « هفرصت

 هرارقإ حصي الف لوقي ام لقعي ال مئانلا اضيأو . هيف روذعم

 . ثالث نع ملقلا عفر  مدقتملا ثيدحلا كلذ ىلع ليلدلاو

 . خلا

 هركملا رارقإ حصي الف ء اراتخم نوكي نأ هطرش نمو : رايتخإلا _ ج

 نألو . مالسإلا يف رارض الو ررضو « هب ارارضإ هتحص يف نأل

 هريغف ناميإلاب انئمطم بلقلا مادام رضي ال رفكلا ىلع هاركإلا
 . لو

 اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر » : ةي هلوقلو
 قحب رقأ نمو « هرارقإ حص هيلع هركأ ام ريغب رقأ نإو « هيلع

 مدع لصألا نأل هنيبب الإ هلوق لبقي مل هركم هنأ ىعدا مث

 سبح او ديقلاك ههاركإ ىلع ةلالد كانه تناك اذإو ء ہارکالا

 )١( ج ينغلا ٥ / ۱۰۹ .

 ) )۲ج رايخألا ةيافك ۱ / ۲۸۸ .

 . ١١١ / هاج ىنغملا 5
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 . ('”ەنیمی عم هلوق لوقلا نوكيف

 قفو فرصتلا وأ . فرصتلا نسح هب دوصقملاو :دشرلا د

 اولتباو » : قباسلا ىلاعت هلوق فصولا اذه طارتشا ىلع ليلدلاو

 اوعفداف ادشر مهنم متسنآ نأف حاكتلا اوغلب اذإ ىتح ىماتيلا

 يتلا مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو # : ىلاعت هلوقو * مهلاومأ مهيلإ

 الوق مهل اولوقو مهوسكاو اهيف مهوقزراو امايق مكل هللا لعج
 . هک افورعم

 هنأل لبقي ال يلاملا فرصتلاب هل نوذأ ا ريغ دبعلا رارقإ : ةیرح اھ

 ىلع همزليو هقتع ىلإ هب اقلاع لظي نكلو « ہدیس قح يف فرصت
 . ٩ هسفن

 أطخ ةيانجب رقأ ولو . هرارقإ فرح ا مکح همكحف بتاكملا امأو

 وبأ لاقو « هديس هدفي مل الإ ء اهيف عيب زجع نإف ء هرارقإ حص
 ىضق ءاوس انہ هرارقإ لطب زجع نإو ةباتکلا يف ىعستسي : ةفينح

 . ؛٥لطب زجع نأو همزل ىدأ نأ : ىعرم

 رارقإ نإ نولوقي مهف ةيعفاشلا دنع اطرش تسيل : ةحصلا - و

 )١( ج ىنغملا ٥ / ٠١١ .

 )٢( ةيآ ءاسنلا ٥ .

 ) )۳العدة  / ٦٦٦ .

 )٤( ج ینغملا ٥ / 1١11١ .

 ۔ - ۲۹٢



 اهيف قدصي لاح ىلإ ىهتنا ضيرملا نأل ءاوس حیحصلاو ضيرملا
 نأ ةلبانحلا دنع ةياور فو . (رجافلا اهيف بوتيو بذاكلا

 قح هنأل ثلثلا ىلع داز |میف هرارقإ حصي ال توملا ضرم ضيرملا

 . ةثرولا

 فرعي ىتلا ضرملا نويدو ةحصلا نويد نأ نولوقي فانحإلاو

 هب یضقی ال ضيرملا رارقإف اذه ىلعو ضرملا نويد ىلع ةمدقم  اهببس ٠
 كلذو نينثادلا قحل لاطبإ كلذ يف نأل « ةحصلا لاح انیدم ناك اذإ
 نأب رضي مل اذإ امأ ةحصلا نويدب ضرملا نيد ذخأ اذإ ام ةلاح يف

 قح ىلع مدقم وهو ددسی ضرملا نيد نإف ةحصلا نوید تددس

 . ةثرولا

 . اضرلاو لقعلاو غولبلا ىوس ةيرهاظلا طرتشي مو
 ةلادع نم دكأتن نأ مهملاو . قوقح ا ةياعر سفنلا هفلأت يذلاو

 كانه ناك اذإ ۔ ررضلل اعفدو قوقحلل انامض ةفلتخم لئاسوب دوهشلا

 -رارقإالا ىلع دوهش

 : هل رقملا طورش

 : یتأی ام رارقإ حصيلو هل رارقإلا حصیل هل رقملا طرتشي

 « هيلإ رقملا ةحصل لا ا وأ لا ا يف كلمتلل الهأ هل رقم ا نوكي نأ - ١

 )١( ج رايخألا ةيافك ١ / 79١ .

 ) )۲ةدعلا / ٦٦٦ .

 . ۱۸۸ / ۲ ج رايتخإلا (۳)

 )٤( ج مزح نبا هقف مجعم ١ / 594 .
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 وأ ‹ ىفشتسملاو دجسملاك ةهج وأ اصخش نوکت دق ةيلهألا هذهو

 تناك اناسنإ هل رقملا ناك نإو . همزل ارذن وأ اهيلع تفقو الاومأ

 ناك . هل انيدم رقملا نوكي نأل احلاص ناك اذإ لاحلا يف هتيلهأ

 عدوملا بيصاو ةعيدو نوكي وأ ء هنم عيبي وأ « رقملا هنم ضرتقي

 اهبلط تقو اهباحصأ ىلإ ةثرولا اهدري ىتح ةعيدولاب رقأف هدنعال
 وأ .دحأ هل ىصوأ المح نوكي نأب الهأ نوكيو اهم رقملا تام اذإ

 ةيكلمل ا اص اببس ناك ام لكو رقم ا دي تحت هلك كلذو ثاريم هل

 . ببسلا اذهل ةجيتن ناك اب هل رارقإلا حصيف لمح ا

 هلرقملا نوكي الأ ىنعم ىلع نييعت عون انيعم هل رقملا نوكي نأ - ١

 ىلع : رقملا لوقي نيح اروصتم كلذو . ةشحاف ةلاهج الوهجم

 هنم روصتت نأ طرشلا كلذ ةلعو . اذك نيلجرلا نيذه دحال

 ريغ بلطلاو ىوعدلاف ةشحافلا ةلاهحلا امأ . بلطلاو ىوعدلا

 نوكي نييعت عون هل رقملا نيعتي نيحو ١2)نيلوهجملا نم نيروصتم
 . هادأ نيمي ىلإ رمألا جاتحا نإو ء بلاطلا لوق لوقلا

 راص هقدص نإف رقم ا قدصي نأ هل رقم ا يف طرتشي رقملا قيدصت - "

 هقفلا يف .؟ رقملا هب رقأ يذلا لا ا مكح ایف هبذك نإو . هلام لام ا

 رقملا دي يف انیع مأ ناك انيد لاملا كرتي نأ اهحصا نايأر يعفاشلا

 ةضراع ءيراطلا رارقإلاو . رهاظلا كلملاب رعشت هدي نأل

 مكاحلا هعزني نأ : حيحص وهو : يناثلا يأرلاو طقف بيذكتلا

 هعوجر لبق بيذكتلا دعب عجر ولو . ؛'!ەکلام روهظ ىلإ هظفحيو

 )١( ج يروجيبلا ةيشاح ٢/۲ .
 )١( جاتحملا ىنغم ح٢ /  ۲٢٢ج باهولا حتف ء ۲ / ۷۸ .
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 رقملا عجر ولو ء بذكلا دمعت لاق مأ رارقإلا يف تطلغ لاق ءاوس

 دي نوكتو . (''دیدج رارقإب يطعي الف لبقي مل بيذكتلا نع هل
 . 29 ظافحتسا ال كلم دي رقملا

 ىلإ رظني نأب كلذو حيضوتلا نم ءيش ىلإ جاتحت ةلأسملا نأ ىرأو
 رقملا قدصو هقح ىلع لوصحلاب افارتعا ناك اذإ هل رقملا بيذكت

 رقملا ديو نیبناح ا نم ركاذتلا داعو یسن هنأل نايسن دعي ركذت نأب

 . ظافحتسال كلم دي انه

 ىلع رقملا رصأو .ءيش كدنع سیل :لاق نأب رقملا بذك اذإ امأ

 هذخأي نأ وهو بهذملا يف يناثلا يأرلاب ىضقي لقعلا نإف هرارقإ

 نأ ديفي هذه ةلاح او - رمألا نأل كلذ هبحاص روهظ ني مكاحلا
 اكلم سیلو « هرارقإ ىلع هرارصاب كلذو رقملل اكلم سيل لام ا

 امهريغ كلم هب رقملا نوكيو هبيذكتو هراكنإ ىلع هرارصإل هل رقملل
 هبحاص رهظي ىتح هذخأ هل غوسي كلذو . مكاحلا ةتامأ ريصيو

 عوجرو هرارقإ نع رقم ا عوجر لبقي ال ةلاح ا هذه ينو ء يقيقحلا

 كلذ ریغب يضاقلا رعشت نئارق دجتست ملام  هبيذكت نع هل رقملا

 . هل فشك امب مكحيف

 اذهو : (رقملا توم » توملا دنع رقملل اثراو هل رقملا نوكي الإ - ٤

 توم دنع اثراو هل رقملا نوكي الأ نوري مهف ةيفنحلا هب لاق طرشلا

. VA / ج باهولا حتف ء ٢ ۲٤۲ / ۲ ج جاتحملا ىنغم )١( 

 ) )۲نيبلا ةياغ / ۲۳١ .
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 يف الإ رارقإلا لطب توملا ضرم یف رقأ دقو اثراو ناک اذإف رقملا
 كلذل اولدتساو . ةمهتلل اعفد رارقإلا كلذل ةثرولا قيدصت ةلاح

 هب قلعت هنألو « نيدب رارقإ الو ثراول ةيصو ال » يب يبنلا لوقب

 ىلع ضعبلا راشيإ نم هيف امل « نيرخآلا قح لاطبإ هرارقاف ةثرولا
 هرارقإ حصي ال كلذكو . ءاضغبلاو ةوادعلا أشنم هنأو ٠ ضعبلا

 هبصغ ام ضيف وأ « هضرم يف هنم هبهو ايف عجر وأ « هنيد ضبقب
 . دسافلا عيبلا يف عيبملا درتسا وأ « هدنع هنهر وأ « هنم

 توملا ضرم يف ناك ولو « ثراولل رارقإلا حصي ةيعفاشلا دنعو
 يف فالخلا لحمو . حصي ال مهدنع لوق يو« بهذملا وه اذهو

 لح مدع اذکو « اهيف كش الف نامرح ا دصق دنع ةمرحلا امأو ةحصلا

 . "هل رقملل هب رقملا

 « قحلل نيبأو عازنلل عطقأ رارقإلل ةثرولا قيدصت نأ ىرأو

 ىرحتي نأ هيلع يذلا مكاحلا ىلإ رمألا عفرو ةثرولا قدصي مل اذإو

 هل رقملا نيفرطلا دحأ ررضتي ال ىتح عقاولا هتقباطمو رارقإلا ةقيقح

 قحب لام ا قلعت امأو . مہنامرح ببسب ةثرولا وأ « هقح عايض ببسب
  ثيدحلا لمحیو . ايلاخ كرت ام مهل نأل . انه ءيشب سيلف ةثرولا

 نئارقلاو ةلدألا نم مكاحلا دجي مل اذإ ام لاح ىلع  هتحص ضرف ىلع

 . رقملا رارقإ هب ىوقي ام

 . 500 ص باهولا جارسلا ۔ ٢ ج <,” ص جاتحملا ينعم (؟)

- ۲۹۹ - 



 یں جد ےھت ںی
 یورو تند ےہ

 بہہ ج ١ ج1

 : هب رقم ا طو رش

  يمالسإالا عرشلا رظن يف ةميق هل الام نوكي نأ هب رقملا طرش

 ناك |ےھم لبقيف ادقن ناك اذإ امأ انيع ناك اذإ ترثك وأ ةميقلا تلق

 بلاطي ال يرتشملا نإف « يرتشملا هضبقي مل عيبمل انمث ناك اذإ الإ هببس

 . عیب ا ضبقي ملام نمثلاب

 هنايب لبقيو « نايبلاب رقملا رمؤيو . لوهجملاب رارقإلا لبقيو
 رقأ نإو . نايبلا هيلع بجي الف ةميق هل سیل ام امأ ء ةميق هلام لكب

 ءٴالام دعب ال مهردلا نود ام نأل مهرد نم لقأ يف قدصی م لا

 امهم ہریسفت لبقي ةيعفاشلا دنعو 2”ةيمامإلاو 2)ةيفنحلا هاري ام كلذو

 يفو ء ریبک لخد هل فرعلا نأ يدنعو « اسلف ناك ولو هريسفت لق

 هنايب يف رقملا هل رقما بذك اذإو . سانلل عستم ةيعفاشلا بهذم
 وه اضيأو ء٢ ةيعفاشلاو .  فانحألا دنع هنيميب رقملا لوق لوقلاف

 یندألا رقملا نيع نإف » : رببکلا حرشلا ينريدردلا لوقي ةيكلاملا ءاجتا

 نیع نإف ء تنأ نيع هل رقملل ليق نيعي مل اذإو هل رقم ا همهتا نإ فلح

 رقملا هذخأو , ةمهتلل فلح دوجألا نیع نإو « نيمي الب لبق ىندألا

 اهيف اكرتشاو ملعلا يفن لع اعم افلح يردأ ال الاق نإو ء هل

 اعرش هيف انوذأم اببس هب رقملا لامل نوكي نأ يغبني كلذكو *۶فصنلاب

 )١( ج رايتخإلا ٢ ص ۱۷١٦ .
 . ۲٤٢ ص معفانلا رصتخملا (۲)

 ۔۱۷۷ / ٢ ج رايتخإلا )٣(

 . ٢ | ٥ ج يررجيبلا ةيشاح )٤(

 ۔[٤١ ٢| ج (0)

 لعل



 رقملا مزلي الو ء ارده نوكي نأ يغبنيف رايق لام وأ رمخ نمث ناک نإف
 نإو مارح قيرطلا نأ ماكحلا دكأتي نأ بلطتي هلك كلذكو ءيش هنم

 كلذكو « هديؤت نئارقلا تمادام لبق اصاصق وأ احارج هب رقملا ناك

 ةظحالم عم نئارقلاب |معدم ةبسنلاب رارقإلاب اذكو ء ادودح تناك اذإ

 . طقف رقملا الإ مزلت ال ةرصاق ةجح رارقإلا نأ

 : رارقإلا ةغيص

 هيلع امب مازتلإلا ىلع ةحضاو ةلالد ةلادلا رارقإلا ةغيص لبقت

 نايبلا ىرحتي نأ مكاحلا ىلعو « هريغ مأ « ايلام اقح ناكأ ءاوس ريغلل

 وأ « هنظ هيلع بلغ يذلا « قحلاب وه مكحي ىتح ةفلتخملا هلئاسوب

 نم ةفلتخ روص يف ءاهقفلا ثدحت دقلو . هكش هيف ىفتناو هل نقيتي

 فرعلا ىلع رادملا نكلو « رارقإلا يف ءانثتسإلا اذكو ء ةلوبقملا غيصلا

 اےک ةريغتم فارعألاو اهب نيمزتلملا دنع الإ ةغللا ىلع سيلو ةقيقحلا يف
 نم ةراشإلابو ء اظفل قطنلاب نوكي رارقإلاو . ىكلاملا نونحس لاق

 رکذ دقو ء اھفرعی ناك اذإ ةباتكلاب وأ ةموهفم تناك اذإ سرخألا

 كلذو اهماكحأ نيبو تارارقإلا نم اعاونأ مكحلا نيعم بحاص

 : ةغیصلا بسح

 يف تدجو : كلذ : لثم بوجولاب ارارقإ نوكيال دوجولاب رارقإلا ۔١
 نأ يديب تبتك وأ ہ يطخب وأ « يباسح وأ يتركذت وأ يباتك

 دوجوب رقأ هنأل لطاب رارقإلا اذهو » . ةيهاش فلأ ىلع نالفل
 . هيلع هبوجوب ال بوتكملا

 ناطخلا هباشت نإف بتكتسي هبحاص ركنأ اذإ : ىطخلا رارقإلا - ۲

 صى۳۰۱٣۷٣٥۔



 : نالوق اذه يف مهل فانحألاف اركنم لظو

 . ةجح رارقإلا نأ : امهدحأ

 . ةجحب سیل هنأ : (هيناث

 ةروصلاو . هلوق لوقلا ناك نيدلا یفن هنكلو طخ اب رقأ نإو

 باب نمف اهب دتعي ال يهو ركنملا طخلا ةروص نم ىوقأ ةريخألا

 1 . ىلوألاب دتعي ال ىلوأ
 ءادأب رمؤي نأ مكحلا نإف <« ءافولا ىعداو نيدلاب نيدملا رقأ اذإ - ٣

 . ءافولا ىلع ةنيبلا ميقيو نيدلا

 نيدلاب ءافولا بجي هيلع ةجح هرتفد يف هيلع رارقإلاب فارصلا طخ - ٤

 . ؛١)رارقإلا يف هركذ يذلا

 هذهو  ةمهتلا ناكمل  ةلوبقم ريغ ريراقأ هللا همحر ركذ دقو اله

 : “يه ریراقألا

 ۰ ثراولل نیدلاب رارقإ ۔ |

 : هثراو نم نيدلا ءافیتساب هرارقإ ۔ ب

 . هثراو ىلع نومضم رهم ءافيتساب رارقإلا ۔ ج

 عفني |مع روجح هنأل هب ليفك هثراوو نيدلا ءافيتساب رارقإلا د
 . هثراو

 ضرملا يف تناك اذإ ةلوبقم ريغ ريراقألا هذه نأ ظحاليو اذه

 . هيف تام ىذلا

 )١( ماكحلا نيعم / ١55-156 .

 ) )۲قباسلا عجرملا / ۱۲۸ .

 -۔۳٣۔



 . لبقي الأ بجي ةمھتلل ناكم هيف رارقإ لکف كلذ ىلعو

 : رارقإلا ةبصنأ

 - ىعفاشلاو كلام نيمامإلا دنع رركتي ال ةدحاو ةرم رارقإلا

 , كلذ ريغوأ ء ءامدوأ ادودح هب رقملا ناك ءاوس ۔ مہنع هللا ىضر

 كش لب ہللا لوسر نأ ببسب ناك هرارقإ يف زعام اراركت نأ نولوقيو

 ررك هللا لوسر نأ ثدحب ملو ؟ نونج كبا » : هل لاق اذهلو هلقع يف

 . 20ةيدماغلا ربخ يف رارقإلا

 فالخ ىلع  انزلا دح يف مهعم اوفلتخاف ةلبانحلاو ةيفنحلا امأ

 لك ةفلتخم سلاجم يف تارم عبرأ رارقإلا نأ ةيفنحلا ىأرف  اضيأ مهيب

 . سلجم يف رارقإ

 يف حصي لب سلاجملا فالتخا طرتشي ال اولاق ةلبانحلاو

 زعام ةصق يف كلذ يف حيحصلا ثيدحلا دورول دحاو سلجم

 نبا ثیدح ا ىلع اوضرتعاو « دحاو سلجم يف ناك هنأو . ىملسألا

 زعام نأ لكي هللا لوسر باحصأ ثدحتت انك » : هيف لوقي يذلا ةديرب

 مل تارم ثالث هفارتعإ دعب ةلحر يف سلج ول ( يملسألا ) كلام نب
 . ثیدح ا ركنم هابأ نأب 20( ةعبارلا دنع همجر امنإاو همحري

 وهف .اعبرأ رارقإلا راركت ىلع لدي ناك نإو ثيدحلا اذهو
 ليلدلا ےضراع اذإ ةجح نوکیال يباحصلا مهفو « يباحص مهف

 ء۱۷ ء١٥۱۱ / ٤ ج جاتحملا ينغم "05 ٣٣٥ ء۸ / ٤ ج ريبكلا حرشلا )١(

8 . 

 . 595 / ۸ ج راطوألا لين )٢(

 -۳٣٣٣٣۔



 مو ازعام تددر اى يندرت نأ ديرتأ » : ةيدماغلا لوق هديؤيو حیحصلا

 . 2''( اهيلع رکنی

 : هوجو نم تارم عبرا هرارقإو زعام ثيدحب فانحألا جتحاو

 اذإ ريخأتلا زوجي ال هنأل ةعبارلا ىلإ رخأت امل ةرملاب بجو ول دحلا_ أ

 نم دح يف ىأ دح يلاول يغني ام » : ةي يبنلا لوقل بجو
 ۱ ۳ هتماقأ الإ یل اعت هللا دودح

 ءاعبرأ تررقأ نآلا » : مالسلا هيلع هلوق يف مالكلا وحف لد ب

 . ةعبارلا بجوملا نأ ىلع

 كمجر ةعبارلا تررقأ نإ و :  هنع هللا ىضر ركب يبأ ةلاقم ۔ ج

 ۱ . ( هللا لوسر

 ىبنلا نإف اضيأو « هللا لوسر نموه لب يأر نع نوکیال ادهو

 ۱ . أطخ ىلع رقي الو اهيلع هرقأ دق

 مكحلل ةباحصلا مهف ىلع لدي وهو هركذ قباسلا ةديرب ثيدح - د

 . زعام مجر لبق

 امهريغو |ےھعومج نم نكلو ةفيعض ركب يبأ ةياور نكلو

 ةجح ناحبصي

 كلذلف تاقرفتملا عمجي سلاجملا داحتا نأ ةلبانح ا ىلع نودريو

 . ” ”سلاجملا فالتخاب انلق

 حورلا ىلإ برقأ فانحألا بهذم نأ . . رظنلل ولجي يذلاو

 . رتسلا يف هتبغرو ضارعألا ىلع هتظفاحم نم مالسإلل ةماعلا

 )١( عجرملا سفن / ۲۹۷ .

 ) )۲ج رايتخالا ۳ / ٦٦٢ ۔ ۲٦٢٢.

"£= 



 رارقإلا ررکتی نأ دبال فسويوبأ لاق : برشلا دح يفو
 فانحألا نم هريغ امأ . ةقرسلاب رارقإلا يف هبهذم وهو « 2)نيترم

 . نيرخآلا اوقفاوف

 . ةينثتلا رارقإلا يف اوطرتشا ةلبانحلا نإف : ةقرسلا دح يفو

 ةدحاولا ةرملاب تبثت ةقرسلا نأ : مهوق ىلع فانحألا لدتساو

 ةينثتلا ىلع صوصنم اهيلع ةداهشلاو ‹ فذقلا دحو صاصقلاك

 . هيف ةمہت ال رارقإلاو . بذكلا ةمہت ليلقت ديفت يهو ء اهيف

 دروم ىلع رصتقيف سايقلا فالخ ىلع ىهف انزلا يف ةدايزلا امأو

 . (۲صنلا

 ملو « فرتعاف صلب ىتأ دق هللا لوسر نأب ةلبان ا لدتساو

 ۲)٩ ٠ هب اوئیج مث هوعطقا :J اپ هللا لوسر لاق 3 ةثالث وأ نيترم

 لدي امنإو طارتشالا ىلع لدي ال هنأب ثیدح ا اذه نع باجيو

 . دحلا طقسي ام قراسلا نيقلت سدني هنأو « بدنلا ىلع

 دي عطقت ال : لاق هنأ هنع هللا يضر ىلع نع ىور امب اوجتح و

 . (؟*نیترم هسفن ىلع دهشي تح قراسلا

 )١( ج رايتخإلا ۳ / 385 .

 ) )۲عجرملا سفن / ۵٥۰ .

 . ۳٤٣۷ / ۸ ج راطوألا لین ؛(٣)

 . ۳٤۷ / عجرم لا سفن )٤(

 ۔۳۳۵ ۔



 مهو « هلوق ةيجحب لوقي نم دنع ةجح وه : يناكوشلا لوقي

 ةريره يبأ نع ىور اب  ةلبانحلا مهل اضيأ جتحيو « ةيديزلا ضعب

 اي اولاقف ةلمش قراسب ةا هللا لوسر ىلإ ىتأ : لاق هنع هللا یضر
 هلاخأ ام : هللا لوسر لاقف هلمش قرس دق اذه نإ : هللا لوسر

 مث هوعطقاف هب اوبهذا : لاقف « هللا لوسر اي ىلب قراسلا لاقف ؟ قرس

 هيف نال راركتلا يف انزلا ىلع سايقلابو . 220« هب ينوتئا مث هومسحا

 الو حشلا ىلع ينبم هقح نال يمدألا ىتح هقرافي دحلا اذهو « اقافتإ

 : ''”هنع هعوجر لبقي

 ةداهشلا : ةيناثلا ةنيبلا

 ةرهاظلا ةوقلا يف رارقإلا ىلتو . مكحلا قرط نم ةداهشلا

 نع قسافلا ضفخ هللا نأ ةداهشلل افرش يفكيو « ميظع اهلضفو

 نيذلا اأ اي # : ىلاعت لاق ء هنم اهوبقب لدعلا عفرو : هتداهش لوبق

 اودهشاو ظ : ىلاعت لاقو 4 اونيبتف أبني قساف مكءاج نإ اونمآ
 ءامدلاو لاومألا ظفحت مهب دوهشلاو ء8 مكنم لدع يوذ

 لزانم اومركأ » ثيدحلا يفو ماكحألا ذفنت مهوقبو ضارعألاو

 . ملظلا مهب عفريو « قوقحلا مهب جرختسی ىلاعت هللا نإف ء دوهشلا

 الضفت ديهشلا وهو ىنسحلا هئامسأ نم سا مهل هللا قتشاو

 . 29( امركتو

 . "48 / عجرملا سفن.(١)

 . ١78 / ۹ ج ىنغملا (0)

 . 5 / تارجحلا ( )۲

 )٤( قالطلا / ۲ .

 )٥( ج ماكحلا ةرصبت ١ / ۲٦٢ .

- °“ 



 ىلع تدهش : لوقت . عطاق ربخ ةغللا يف : ةغللا يف اهانعم

 وهف هرضح يأ ادوهش رسکلاب هدهشو . . ملس باب نم اذكب
 ىمسو نايبلا ا دصقي دقو « 2'”روضح يأ دوهش موقو . دهاش
 قلطتو . لطابلا نم قحلا مكاحلا دنع نيبي هنأل ادهاش دهاشلا

 دهش وحن ىلعو « لوقلا سيفن ديز دهش وحن روضح او مالعألا ىلع
 . “وه الإ هلإ ال هنأ هللا

 امأ ء هودهاشو دوهشلا هرضح رمأ نع رابخألا : اعرش اهانعم

 ‹ «'تارارقإلاو دوقعلاک اعامس وأ انزلاو لتقلا وحن لاعفألاك ةنياعم

 لصح ا رابخأ يه وأ *”هاضتقمب مكحيل ملع نع مكاح رابخأ يهو
 قلعتي رابخأ يه وأ . 2 مكحلا تبو ءاضقلا هب دصقو عفارتلا هيف

 وأ « ةياورلاو ةداهشلا نیب قرفلا نيبي  نيعمب  ديقلا اذهو “نيعمب
 : يه وأ .  صوصخ ظفلب هريغ ىلع هريغل قحب رابخأ : يه
 وأ دهشأ ظفلب هملع امي رابخألا يه وأ (* صاخ ءيش نع رابخأ

 ريغلا ىلع ريغلل قحب رابخأ ةداهشلا نأ كلذ نم دوصقملاو ('')تدھش

 )١( حاحصلا راتخم / ٠١١ .
 )٢( ج يقوسدلا ةيشاح ٤ / ٠١٤ .

  )9جريغصلا حرشلا ٢ / ۳٤۸-۳٤۷ .

 )٤( ج رايتخإلا ٢ / ١79 .

 )٥( جريبكلا حرشلا ٤ / ١55 .

 ء۱۱۷ / ٤ مالسلا لبس ء١٦٢۱ / ٤ ج يقوسدلا ةیشاح )٦(

 . ١ / ٠۳۰٣ ج ماكحلا ةرصبت (۷)

 . ۳٤۹ / ؟ ج يروجيبلا ةيشاح (۸)

 . ٤ ج باهولا حتف (۹)

 )٠١( ج عبرملا ضورلا ۲ / ۲۷۳ .

¥ 



 ضفل - مکاح ا  ريغلا مامأ ءيشلا كلذب ملعلل عطقلا ديفي ظفلب

 لاقو ةداهشلا نع هللا لوسر لئس دقلو ء هللا مكح ةماقإل وأ عازنلا

 وأ دهشاف اهلثم ىلعف : لاق < معن لاق ؟ سمشلا ىرت » : لئاسلل

 1 ۲ عد

 لٹمو ناضمر لاله ةيؤر لثم هلل اقح نوكي نأ امأ ريغلا قحو

 ء كلذ ريغو عيبلا - نيدلا لثم يمدآل اقح نوكي نأ امأو « انزلا ةيؤر

 دقو . رارقإلا جرخي هريغ ىلعو ىوعدلا جرخي دهاشلا ريغل هنوكو

 ريشي لاخدإلا اذهو فيرعتلاب صاخلا ظفللا فيراعتلا ضعب لحدا

 ‹ ةداهشلا ءادأ يف نيقيلا بناج زاربإلو « ملعلا لاےکل هتيمهأ ىلإ
 ال هب قطنلا مدع نكل صاخلا ظفللا اذه ةيمهأ حضوي اهمسا لعلو

 اهو « هب ريخأ اب دهاشلا عطق مكاحلل حضو دق مادام اقح لطبي

 رومأب كردي ملعلاو . ةرورضلل نيقيلاب بلاغلا نظلا قحلي دقو
 7 ةعبرأ

 لثمةیرو رضلا يهو ادرفنم لقعلاب مولعلا ضعب كردت : لقعلا- ١
 ۔ نينثإلا فاصن دحاولا

 . اهب ملعلا كلذب متيف ساوح ا هيف

 رابخأو ةيئانلا نادلبلاب ملعلا عونلا اذه نمو : ةرتاوتملا رابخإلاب - ٣
 . ةيضاملا نورقلا

 )١( ج مالسلا لبس ٤ / ۱۷۷ .

 )٢( ص فرصتب ماكحلا نيعم 1۸ .
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 مدق يف ءاكحلا ةداهش عونلا اذه نمو : لالدتسإلاو رظنلاب - 5

 . اهثودحو بويعلا

 لمحت زاوجل هقفلاةنازخ نع ماكحلا نيعم بحاص لقن دقو
 : ؟')ةيناث اطورش ةداهشلا

 لمحتي نم ةفرعم لصحت هب نأل هبسنو همساو « هنيعب رقم ا ةفرعم - ١

 . هيلع ةداهشلا

 . هيلع دوهشملا لقع ةفرعم - ۲

 . هيلع دوهشملا دشر ةفرعم - “

 . اعئاط هنوكو هرايتخا ةفرعم - :

 . امولعم هب دوهشملا نوكيل بجي ام ردق ةفرعم  ه

 ١ - امولعم هل دوهشملا نوكيل هل بجي نم ةفرعم .
 ىلإ هلوأ نم باتكلا ةءارق بجو ايباتك ارارقإ هب دوهشملا ناك اذإ ۔۷

 . دهاشلا ىلع هرخآ

 نم ةيمجعلاب هل باتكلا ةءارق بجو . ايمجعأ دهاشلا ناك اذإ ۔۸

 . هرخآ ىلإ هلوأ

 ضورف نم يهو لدعلا ةماقإل بجاو اهؤادأو , ةداهشلا لمحت

 قحلل ةنلعم يهف اهيلع بترتي ام ىنعم ىلع اهمكح امأ ©0ةيافكلا

 . 54 ص ماكحلا نيعم )١(

 . ۱۲۸ ص ٠١ ج جاتحملا ىنغملا )٢(

EE 



 مکح ا توبث نكلو . دوهشلا قدص هنظ ىلع بلغ ىتم مكاحلل ةمزلم

 . يضاقلا مكحب نوكي اغنإ اهيلع بترتي ام بوجوو

 لمحتلا ةيلهأو « ءادأ ةلاحو لمحت ةلاح ء ناتلاح ةداهشللو

 ملعلاب تبت تبثت لمحتلا ىلع ةردقلاو 3 سمخج ا ساوخ ابو لقعلاب تبثت دشنت

 ءايشألاب تبثت “شت ءادألا ةيلهأو : هلمحتي نلو هلمحتي ب نم ىلع هلمحتپ ا

 ظفحلاو قطنلا ىه يه ةدئاز ءايشأبو 2 لمحتلا ةيلهأ توبث يف ةقباسلا

 . 29 ةظقيلاو

 دجوي مل اذإ اهب موقي نم ىلع نانيعتت دق ءادألاو لمحتلا اتلاحو

 هنم بلط اب موقي نأ الإ هعمسي ال اذه ىلعو المحت هيلع نييعت نم الإ
 اذإ ءادهشلا بأي الو # : ىلاعت لوقي كلذ يفو . ررضتي الأ ةطيرش

 مثآ هنإف اهمتكي نمو ةداهشلا اومتكت الو # : لوتيو #22 اوعد ام

 ۲٢. #* هبلق

 نع زرحتي نأ هريغل زاج دهشي نم دجو اذإ هنأ فانحألا ىريو
 © عانتمإلا مهضعبل زوجيف نيريثك دوهشلا ناك اذإو “ةداهشلا لمحت
 ىلع ضرف اأ نوري رهاظلا لهأو ةيافكلا ضورف نم اہنأل ءادألا نع

 عييضت وأ ةقش دعبل كلذ يف جرح هيلع نكي ملام ةداهشلا ملع نم لك

 صنلاب اوقلعت دق مهو (٦طقف اهنلعي نأ هيلعو مسج فعض وأ لام

 . 1۹ ص ماكحلا نيعم )١(

 . ۲۸۲ / ةرصبلا )٢(

 . ۲۸۲ / ةرقبلا (۳)

 . ۱۹۱ / ۲ ج رايتخإلا )٤(

 )٥( ج ينغملا ٠١ / ١14

 ) )1ج مزح نب هقف مجعم ۲ / ٢٥٥ .

 - ۳۱۹ ل



 ديؤي همومع ىلع صنلاف ٭ اوعد ام اذإ ءادهشلا بأيالو # : ينآرقلا

 ءیش صيصخت زوجي الو اهئادأل وأ ةداهشلا لمحتل عانتمإلا زاوج مدع

 ةداهشلا نع عنتمملا نإ : لاق ةلبانحلا ضعبو “صن ريغب كلذ نم
 اه هئاعدب هيلع تنيعت نأ دعب عنتما دق هنأل مثآ هماقم هريغ مايقل

 . "قباسلا ىلاعت هللا لوقب عانتمإلا نع یہن دق نآرقلاو

 لمحت نمل ءادألا موزل مدعب لوقت ةياور ةيعفاشلا بهذم يفو

 يتلاح نيب قرفال هنأ مهدنع حصألا نکل ء ادصق ال اقافتإ ةداهشلا

 . اهئادأ همزلف هدنع تلصح ةنامأ اهنأل ةفداصملاو دصقلا

 قوقحلاك ةبسحلا ةداهش هيف لبقت ال ايف مهدنع فالخلا لحو

 وأ اهشرفتسا مث هتأرما قلط نم عمس ول اك رطخ نم هيفام نود ةيلاملا

 هلمحتي مل نإو امزج ءادألا همزليف هبلط مث صاصق نعافع

 . اطورش ءادألا بوجولا اوطرشو . “ادصق

 ةداهشلا ءادأ عيطتسي ةفاسم نم ةداهشلا ءادأل دهاشلا يعدي نأ-١

 ةفاسم نم لبقو « ىودعلا ةفاسمب ةفورعملا ىهو هموي يف ةدوعلاو

 ال هنأ ىلع امھقافتا دعب - نيلوقلا نیب قرفلاو « رصقلا ةفاسم نود
 ىلع هنأ  رصقلا ةفاسم نم ىعد اذإ ءادألا دهاشلا ىلع بجي

 ةفاسم نم ربكأ ةفاسملا تناك ولو ءادألا هيلع بجي يناثلا لوقلا

 . ىودعلا

 )١( ج مزح نب هقف مجعم ۲ / 57١ .
 ) )۲ج ينغملا ٠١ ص ءاضقلا ملع ۔ ۱۲۹ ص ۸۱ .

 ) )۳ج جاتحملا ينغم ٤ |٥٢٥ ۔:
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 بجي ال هيلع عمجم قسف وذ ىعد اذإف : الدع دهاشلا نوکی نأ ؟

 قسفلا ناكولو ءادألا بجي ال ىرخأ ةياور يفو ءادألا هيلع

 ينو - شاعملا ىلع يعسلا « ضرملا  رادعألا نم ایلاخ نوكي نأ ۔٣

 موقي نم هتداهش ىلع دهشي نإ روذعملا دهاشلل ةريخألا ةلاحلا

 . هتداهش عمسي نم يضاقلا لسري وأ لودعلا نم اهئادأب

 تناك نإف « ىلاعت هللا دودح نم دح يف ةداهشلا نوكت الأ - ٤

 يف ةحلصملا ىأر نأ : ىلاعت هللا دودح نم دح يف ةداهشلا

 اهكرت ىلع بترت اذإو ء ةداهشلا بجت الف الإو , دهش ةداهشلا
 بجو هب الإ ةداهشلا يف باصنلا لمكي الأ لثم دهاشلا ريغ دح

 . +'2ءادألا هيلع

 : دودح ا ىلع ةداهشلا

 (لضفأ رتسلاو « دودحلا یف ريح دهاشلا نأ ةیفنح ا لوقي

 . ©"9اهكرتو اهتماقإ هلف هلل قحب ةداهشلا هدنع نم : ةلبانحلا لوقيو

 ىلع هاري ملسم ىلع رتسي نأ ناسنإلل : نولوقي رهاظلا لهأو

 هيلع ضرفت اہنع لئس نإف اهسفن ةداهشلا كلت نع لسی ملام دح

 نمو « ىلاعت هلل صاع وهف ذئنيح اهمتك نإف « اهمتكي الو اهتماقإ

 . ٤ / (o_o ج جاتحملا ینغم )١(

 . ۱۹۲ / ٢ ج رايتخإلا (5)

 . ۳۷۳ / ٢ ج عبرملا ضورلا ()

 ۔۳۱-



 هيلع ضرفف اهب يردي ال هل دوهشملاو ةداهش هدنع ناسنإل تناك

 كلذ همزلو . اهادأ ء اهءادأ هل دوهشملا هلأس نإف ء ام همالعإ

 كلذ فذقف ىنزب ناسنإ ىلع ةداهش هدنع تناك نم امأو ءاضرف

 دهاشلا ىلع ضرفف فوذقملل دحي نأ ىلع فذاقلا فقوف ناسنإ ينازلا

 . اهأسي ملوأ اهلثس « دبالو ء ةداهشلا يدؤي نأ ينازلا فوذقملا ىلع

 . 2')اهدؤي مل نإ ىلاعت هلل صاع وهو ملعي ل وأ كلذب فذاقلا ملع

 اذإف : ةيفنحلا لوقي دبعلل قح اهيف يتلا دودحلل ةبسنلابو
 لام ذخأ لوقي نأ زاجو ء دهشي نأ هل زاج ةقرسلا ىلع ةداهشلل رضح

 قح عيضي مل هنأ املوأ نيفده باصأ دق دهاشلا نوكي انهو « نالف

 . ؛9رتسلا وهو لضفألا ىعار يناثلاو هلام يف دبعلا

 ٠ ةلدألا

 : یتأی اب مهوقل اولدتسا

 اوكرشت ال نأ ىلع ينوعياب : هلوح ةباصعل لَك هللا لوسر لوق - ١

 اوتأت الو ء مكدالوأ اولتقت الو « اونزتو اوقرست الو « ائيش هللاب .

 « فورعم يف ينوصعت الو مكلجرأو مكيديأ نیب هنورتفت ناتهبب

 بقوعف ائيش كلذ نم باصأ نمو هللا ىلع هرجأف مكنم ىفو نمف
 هللا هرتس مث ائيش كلذ نم باصأ نمو هل ةرافك وهف ايندلا يف هب

 ىلع هانعيابف . هبقاع ءاش نإو . هنع افع ءاش نإ هللا ىلإ وهف

 , كلذ

. or) / ۲ ج مزح نبا هقف مجعم )١( 

 ) )۲ج رايتخإلا ۲ / ۱۹۲ .
 , ١ / ٥۳-٥٤ ج يديبزلا رصتخ (۳)

۳ - 



 نمو » : ةي هللا لوسر ثيدح نم هنع هللا ىضر ىلع نعو۔۳٣

 ىلع ةبوقعلا ىنثي نأهمركأ هللاف ايندلا يف هب بقوعف ابنذ باصأ

 ۱ . يذمرتلا هجرخأ دقو (')؛ ةرخآلا يف هدبع

 عمسا مو : هلوقب لوألا ثيدحلا ىلع مألا يف يعفاشلا قلع دقو

 هك هللا لوسر نع ىور دقو ء اذه نم نيبأ اثيدح دودحلا يف

 وهو . فرعأ يف دانسإلا لصتم ريغ وهو « اندنع فورعم ثيدح
 تاروذاقلا هذه نم مكنم باحصأ نم : لاق او هللا لوسر نأ

 باتك هيلع مقن هتحفص انل دبي نم هنإف « هللا رتسب رتٹسیلف اٹیش
 . !دیج هدانسإ يقهيبلا هنع لاق ىنعملا اذهو 220( لجو زع هللا

 ةبرك ملسم نع سفن نم » : هيم هللا لوسر نع هجام نبا ىور - ١"

 نمو « ةمايقلا موي برك نم ةبرك هنع هللا سفن ايندلا برك نم

 كلا ةرخآلاو ايندلا يف هللا ہرتس |لسم رتس

 ٤ - ةمايقلا موي ہللا هرتس |ملسم رتس نم ) : دواد وبأ یورو 7 .

 موي هللا هرتس الإ ایندلا يف ادبع دبع رتسپ ال » : ملسم ىور- ٥

 . 20( ةمايقلا

 : لزني نأ لبق ةي هللا لوسر ىلإ انزلاب الجر لازه اكش - 5

 )١( مالا ج٦ / 1١5 .

 . ۱۲۷ / ٢ ج رجح نبال رجاوزلا (۲)

 . ۱۲۷ ص عجرملا سفن (۳)

 . ۱۲۷ ص عجرملا سفن («)

 )٥( ص عجرملا سفن ۱۲۷ .
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 كلادرب هترتس ول لازه اي هل لاقف « تانصحملا نومري نیذلاو »

 . 20( كل اربخ ناكل

 نامز ين الجر رمأ ركب ابأ نأ : مألا يف يعفاشلا ركذ دقو -

 ثيدح اذهو هب هرمأ رمع نأو « راتتسإلاب ادح باصأ ا يبنلا

 رتتسي نأ دحلا باصأ نمل بحن نحنو : لاقو(””امنع حيحص
 لبقي لجو زع هللا نإف هللا ةيصعمل دوعي الو لجو زع هللا ىقتي نأو

 . هدابع نم ةبوتلا
 رماع نع ةبقع بتاك ىور : رجاوزلا يف رجح نبا ىور دقو 8

 « رمخلا نوبرشي اناريج انل نأ  هنع هللا ىضر  ةبقعل تلق : لاق

 ينإف لعفت ال كحيو : ةبقع لاق ء مهوذخأيل طرشلا عادانأو

 ايحأامنأكف ةروع رتس نم » : لوقي هي هللا لوسر تعمس

 . ۶٠ء اهريق يف ةدوؤوم

 نع لقن ك لضفأ دودحلا يف رتسلا نأ ررقتي ةلدألا هذه نمو

 مومعل ةصصخم صوصنلا ہذہب ينأكو . يعفاشلا مامإلا ةرابعو ةيفنحلا
 نإف عضي مل دبعلا قحو اذه . 4 هبلق مثآ هنإف اهمتكي نمو # : ةيآلا

 هللا لوسر نيقلت يف انلو « قرس لوقي الو ذخأ لوقي نأ هنكمي دهاشلا

 نأ ىلإ بهذي ءرملا لعجت انل ةودق دحلا هنع عفدي ام ادح باصأ نم

 . لضفأ رتسلا

 )١( ص ۲ ج لوصولا ريسيت ١9 .
 )٢( ص ٦ج مالا ١١8 .

 . ١78 ص عجرملا سفن (۳)

 . ۱۲۷ ص ٢ ج )٤(

- "٥ 



 مهتهجو نم ىوقأ صوصنلا هذه نكلو قداصلا فذداقلا نع فذقلا

 راعلا نإف دحلا ميقأو انزلا تبث اذإ لب انزلا دح نم نوهأ فذقلا دحو

 ىلإ ةمألا وأ دبعلا رتسلا عفد ايرو « نيه ريغ رمأ وهو اقحال لظي

 . حالصلاو ةبوتلا

 : قوقحلا ماسقأ

 هب قلعتي ام اهنمو ماعلا عفنلا هب قلعتي ام اہنم نيفلكملا لاعفأ
 ميسقت نكمي اذه ىلعو نيبناجلا نیب عضنلا كرتشي دقو صاخ عفن

 ؛ ىلاعت هللا قوقح : لوألا

 بسنیف دحأل صاصتخإ ريغ نم ماعلا عفنلا هب قلعتي ام وهو
 . هعفن لومشو « هرطخ مظعل ىلاعت هللا ىلإ

 : دبعلا قح : يناثلا

 . ريغلا لام ةمرحك ةصاخ ةحلصم هب قلعت ام

 : كرتشم قح : ثلاثلا

 ىلإ مسقني وه ةصاخ او ةحلصملاو ماعلا عفنلا هب قلعت ام وھو
 : نيمسق

- ۳۱٦ - 



 دنع  فذقلا دح لثم كلذو : بلاغ هللا قحو كرتشم قح أ

 نع راعلا عفدلو « دبعلا ضرع ةنايصل عرش هنأل  ةيفنحلا
 رخآ بناج نموهو . دبعلا قح بناجلا اذه نم وهو فوذقملا
 اذه نمو . ىلاعت هلل قح وهف داسفلا نع ماعلا ءالخإل عرش

 نود مامإلا هيفوتسيو « دبعلا ةحابإب فذقلا حابي ال بناجلا
 الو قرلاب فصتنيو , هطوقس دنع الام بلقني الو « فوذقملا
 الو ثروي الو تبثي نأ ىلإ ليفك هنم ذخؤي الو فذاقلا فلحب

 ٤ ہناصحإ هيف طرتشيو هنع ضايتعالا زوجي الو وفعلا هيف حصي

 « مداقتلاب لطبي الو ىوعدلا هيف طرتشت : دبعلا قح بناج نمو
 ہؤافیتسا مدقيو . هملعب يضاقلا هيقيو ٠ نمأتسملا ىلع بجو

 نع عوجرلا حصي الو « محرلاب لطس الو دودحلا رئاس ىلع
 . هب رارقإالا

 ىلاعت هللا قح هيفف صاصقلاك : بلاغ دبعلا قحو كرتشم قح۔ ب
 وهو ء هيلع ةیانح ا عوقول دبعلا قحو داسفلا نع ملاعلا ءالخإ وهو

 حلصلاب لا اب هنع ضايتعإلا ةحصو « هيف ثرآلا نايرحجل بلاغ

 . وفعلا ةحصو

 ؛ بلقلاب قيدصتلا وهو ناميإلا اهسأر : ةضحملا تادابعلا- ١

 ىلع نيملسملا ماكحأ ءارجإب كلذو هيلع لادلا ناسللاب رارقإلاو
 ءالعإل داھجلاو تادابعلا رئاسو موصلاو ةالصلا هعورفو فلكحملا

 . هللا ةملك

۳۷ - 



 ىنعم اهيف ناک امنإو رطفلا ةاكز ىهو : ةنؤملا ىنعم اهيف تادابع ۲

 بجت !ى  هتجوزو ةنبا  هربغ ببسب فلكملا ىلع بجت اهمأل ةنؤملا
 عونلا نم اهدعي ءاملعلا ضعب - ةاكزلا كلذكو هسفن ببسب هيلع

 طرتشي الأ مزاللا نم ناكف يلام قح نيتدابعلا الك نأل لوألا

 ةاكز  ةيرشعلا ضرألا ةاكزك كلذو : ةبرقلا ىنعم اهيف ةنؤم “ 

 . رفاك ىلع بجت مل ةدابعلا ىنعم يف اهنوكلو - رامثلاو عورزلا

 ءاقب نأل ةنؤم هنوكو جارخ ا يهو : ةبوقعلا ىنعم اهيف ةنؤم - ٤

 ىنعم يف اهنأ امأو جارج ا عفد ىلع فوقوم اهعارز دي يف ضرألا

 . ةعارزلا ببسب داهجلا نع عاطقنإلا نم اهيف املف ةبوقعلا

 ٦ برشلا « ةقرسلا « انزلا : دودحلا ىهو : ةلماك تابوقع .

 . لوتقملل ثاريملا نم لتاقلا نامرح : ةرصاق تابوقع ۷

 فلح ا ةرافك : تارافكلاك : ةبوقعلاو ةدابعلا ىنعم اهيف قوقح 8

 . ©")راهظلا  نيميلا يف

 اهنإف ىوعدلا ىلع اهفقوتو اهيف ةداهشلا لوبق ثيح نمو

 لوصأ . ۳۱۲۔۳۱۰ / ةرهز يبأل هقفلا لوصأ ء ٠۰ ۔ ۲۷ / يرضحلل هقفلا لوصأ )١(

 لوصأ ىلع ۱۱١ ۔ ۱۱۳ / ميهاربإ دمحأل هقفلا لوصأ ملع ء۷۰ 79 / روكدمل هقفلا

 بسح يلعل يمالسإلا حيرشتلا لوصأ < ۲٥٢ ۔ ۲٥٠٢ / فالخ باهولل دبعل هقفلا

 . ٢ / ٦۹-٦٦ ج رافغلا حتف ء ۳۷۱ ۔ ۳٦۷ / هللا

 ۔۳۱۸۰-



 دوقعلا نم هريغو حاکنلاو ةیلا ا قوقح اک نيعم یيمدآل قح - |

 الف ىمدآ ىلع فقولاو « فذقلا دحو صاصقلاك تابوقعلاو

 يمدآل قح هيف ةداهشلا نأل ىوعدلا دعب الإ هيف ةداهشلا عمست

 « ىوعدلا ىلع ةجح اہنالو ء هنذإو هتبلاطم دعب الإ يفوتست الف

 . اهيلع اهمدقت زوجي الف اهل ليلدو

 ١ - نيكاسملاو ءارقفلا ىلع فقولاك : نيعم ريغ يمدآل اقح ناك ام «‹

 كلذ نم ءيشب ةيصولا وأ . . دجسم ىلعوأ . نيملسملا عيمج وأ

 وأ ةاكزلا وأ ۃصاخ ا دودحلاك ىلاعت هلل اقح ناکام وأ ء اذه وحنو

 سيل كلذ نأل . ىوعدلا مدقت ىلإ هيف ةداهشلا رقتفت الف ةرافكلا

 الام كلذكو . . . هب بلاطيو هيعدي نييمدآلا نم قحتسم هل

 راهظلا وأ قالطلاب ةجوزلا ميرحتك نيميرغلا دحأ قح هب قلعتي «

 دهش ولو . ىوعد هيف ربتعت الو هيف ةبسحلا زوجت قيقرلا قاتعإ وأ
 |ےھقدص ءاوس « كلذ تبث ءادتبا ةمأ وأ ادبع قتعی نأ نادهاش

 لاق هبو : “يعفاشلا لاق اذهبو « (هقدصي مل وأ هقتعب دوهشملا

 هب دبعلا قدصي ملام تبثي ال دبعلا يف لاقو ء 2" ةمألا يف ةفینح وبأ
 قوقح ا رئاس هبشأف هقح قتعلا نأل هيعديو .

 ةداهش اهنإ : ةفينح يبأ ىلع ادر ةمادق نبا كلذ ىلع باجأ دقو

 هللا قح هنأل قوقحلا رئاس فلاحيو ىوعد مدقت ىلإ رقتفت الف قتعب
 ‹ ةمألا قتعب لطبي هركذ امو قتعملا لوبق ىلإ رقتفي ال اذهلو « ی اعت

 )١( ج جاتحملا ينغم ٤ / ٤۳۷ .

 )٢( ج نيدباع نبا ةيشاحو راتخملا ردلا ٥ / ٦١٤ « ماكحلا نيعم / ۱۳١ .

 ) )۳ج ةمادق نبال ينغملا ٠١ / ١95 .

- ۳۹۹ - 



 عنملا نإف هل رثأ ال اذه انلق ءطولا ميرحت اھقاتعاب قلعتي ةمألا ليق نإف

 . "7ىوعدلا دعب الإ هب ةداهشلا عمست الو هيلع اهميرحت بجوي

 هدنع دهاشلا نأب قحلا بحاص ملعی مل اذإ يمدآلا قح يفو

 مكئبنأ الأ » : لاق : ةي يبنلا نأل اهبلط لبق اهؤادأ هل زاج ةداهش

 دواد وبأ هاور 22( اهلأسي نأ لبق هتداهشب يتأي يذلا ؟ ءادهشلا ريخب

 يه يذلا اهب ملعي الو ةداهشلاب يتأي يذلا وه : كلام لاقو « ملسمو

 ةروصلا هذه ىلع هلمح نيعتي نإف اقلطم ناك نإو ثيدحلا اذهو

 ريخ : 27يراخبلا يف يذلا ثيدحلا ىلإ ريشي  نيثبدحلا نيب اعمج

 الو نونوخيو نودهشتسي الو نودهشيو « نوفوي الو نورذني
 كا نونمتؤي

 ةلوبقم تناك ىوعدلا تقفاو اذإ ةداهشلا فانحألا لوقيو

 نم اهريغب لبقت الف ةداهشلا ظفل اهنم : عاونأ ةداهشلا سفنل

 ىوعدلا نع ةدرفنملا ةداهشلاف . ىوعدلا اهتقفاوم اهنمو . . ظافلإلا

 ةقفاوملا : عبنملا بحاص لوقيو .. ةلوبقم ريغ ىوعدلا هيف طرتشي ميف

 )١( ج ینغلا ٠۰ / ۱۹٤ .

 )٢( ج راطوألا لين ء٦٦ / ۳ ج لوصألل عماجلا جاتلا ٠١ /  ۲۹۸الأ هلوق اهيفو

 . مكربخأ

 )٣( ۳ج جاتلا ء ٢٦۲۔٦٢٦۲ / ٢ج يدبملا حتف / ۸۱۔۳٣۳ .

 )٤( ج ىنغملا ٠١ / ١45 فرصتب ۔ .
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 نيدهاشلا ةداهش نيب طرتشت كلذكف ىوعدلاو ةداهشلا نيب طرتشت اك

 لبقت مل !اهتداهش نیب فالتخإلا عقو ول ىتح ددعلا هيف طرتشي |ميف

 . 0"2[بتداهش

 دابعلا قوقح يف ىوعدلا مدقت : فانحألا بتك نم ةيادحملا يفو

 قافتا ربتعي اك  ىوعدلا اهتقفاوم نم دبالو ةداهشلا لوبق طرش
 دهش نإف « هللا همحر ةفينح يبأ دنع ىنعملاو ظفللا يف نيدهاشلا

 دمحم  امهدنعو « هدنع ةداهشلا لبقت مل نيفلأب رخآلاو فلأب امهدحأ

 دقو ء نيفلألا ىعدي ىعدملا ناك نإ فلألا ىلع لبقت ۔ فسوي وبأو

 ام تبثیف ةدايزلاب امهدحأ درفتو « فلألا ىلع اقفتا امہنأب امل لدتسا
 اأ : ةفينح يبأ لدتساو ء امهدحأ هب درفت ام نود هيلع اعمتجا

 نم دافتسي ىنعملا نأل ینعم (ےھفالتخا ىلع لدي كلذو ء اظفل افلتخا

 ناتنيابتم ناتلمج امه لب نيفلألاب هنع ربعي ال فلألا نأل اذهو « ظفللا

 سنج فلتخا اذإ مك راصف دحاو دهاش |مہنم دحاو لك لصحف

١ Al 

 ال : ةيعفاشلا بتك نم ءاضقلا بدأ يف مدلا يبأ نبا لوقيو

 : طورشب الإ ةیلا ا قوقح ا يف دهاشلا ةداهش لبقت

 . هب دوهشملا قح اب ىوعدلا مدقت : امهدحأ

 . دهاشلا نم اهءادأ ىعدملا ءاعدتسا : اهيناث

 . هنم هعامتساو هيلإ مكاحلا ءاغعصإ : اھٹلا

 )١( ماكحلا ناسل /  ۲٤٢۔ ۲٢۷ .

 ) )۲ج "۳ / ۹۳-۹۲ .
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 اذه . ءادألا ےل مکاح ا نذإ اهعاس ةحص يف طرتشي لهو

 وبأ ىضاقلا لاقو . نسح ا بدألا نم وهو رهاظ رظن هيف اندنع

 ناك نم : لوقي لب ةداهشلا ةماقإب دهاشلا مكاحلا رمأي ال : بيطلا
 . هلقیلف ءیش هدنع

 اهماقم اهريغ موقي الو ء اهنيعب اهنم دب الو دهشأ ظفل : اهعبار
 ىكحو « بهذملا نم حيحصلا ىلع مزجأ وأ ققحتاو ملعأ : هلوقك
 اهريغ ميقيو « دهشأ » هظفل نيعتي ال هنأ : اديعب اهجو هيف مامإلا

 قيرط نم اساقنم ناك نإو هجولا اذهو « اهانعم يدؤي ام اهماقم

 لئام ةداهشلا باب نأل . بهذملا نم دعي ال ادج اديعب هنكل « ینعلا

 یکح ادحأ رأ ملو «عضاوملا ضعب يف هيف ليخد سايقلاف « دبعتلا ىلإ

 . مامإلا ريغ هجولا اذه

 امع ازارتحا ىعدملا هاعدا ام ىلع هتداهش يف رصتقي نأ : اهسماخ

 تبنت مل ء نيفلأب هيلع دهاشلا دهشف مهرد فلإب هيلع ىعدا اذإ
 ىعدملا فلألا تبثت لهو ء ادحاو الوق اہ ىعدملا فلألا ىلع ةدايزلا

 ال امو زوجي ام نيب هتداهش يف عمج نم نأ ىلع ناينبي نالوق هيف ؟ اهب

 هيف زوجي ال اميف لطبتو ؟ زوجي ايف لبقت وأ لكلا يف لطبت له « زوجي
 . ةقفصلا قيرفت يف نالوق :

 يف احورجم ريصي له ء اهب يعدملا فلألا يف لبقت ال : انلق نإف

 له ء اهيلع ارصتقم اهب دهشف داعول |میف لبقي ال ىتح ؟ اهب ةداهشلا
 يف احورجم ريصي ال هنأ فالخ الو : مامإلا لاق ؟ فالح اهيف عمست

 . ةداهشلا هذه ريغ

 هب احرصم ةداهشلا نم هلمحت ام دهاش لك ىدؤي نإ : اهسداس
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 ةداهش دحاو دهش ول ىتح « نيدهاش ىلع مهدع داز نإو « ةظفل يف

 لاقف « احيحص ايعرش ءادأ اهادأو هلمحت امب اهيف حرص ةحيحص

 دبال لب عمسي مل . دهاشلا اذه هب دهش اب دهشأ : رخآلا دهاشلا

 . (ءادألا تقو هلمحت اب هحيرصت نم

 : ةصالخلا

 : ةداهشلا لوبقل طرتشي هنأ

 . امل الهأ دهاشلا نوکی نأ - ١

 . ىوعدلا مدقت ىلإ جاتحي یف ىوعدلا اهقبست نأ - ۲
 . ةمدقتملا ىوعدلل اهتقباطم ۳

 . « دهشأ » هظفل - ٤

 . ىعدملا نايب يف دوهشلا قباطت  ه

 ۱ . اهظافلأ ةحارص ٦-

 . ةداهشلاب ءالدألل دهاشلا ةوعد ۔۷

 . ةيلضفألا ثيح نم دودحلا نم هركذ قبس ام ةاعارم 8

 ؟ نودهشي نم

 يتلا هطورش وأ دهاشلا تافص وه ناونعلا اذه نم دوصقلا

 مث . ةلادعلا وه ةداهشلا ةحص طرش نإ : نولوقي مهنأل ءاهقفلا

 . ٣٣۳۔٢٣٥ ص )١(

 0 ا



 رجا يرو ںس
 یی وزال ندد ےہ

 ہہم ہم ۴ ب ےہ و .۲23٢۰ تو

 كلذل طرش طرشلا طرش نأ نولوقيو ء ةلادعلا طورش نع نوثدحتي

 ركذ رم دقو ةداهشلا لهأ مه نم نيبأ نأ تدرأو ناونعلا اذه ترتخا

 نع القن تركذو < ءادأ ةلاحو < لمحت ةلاح : ناتلاح ام ةداهشلا نأ

 ملعلاو « ةظقيلاو طبضلاو « لقعلا : ىه لمحتلا طورش نأ ةيفنحلا

 ةليسولا وه لقعلا نأل هب دوهشملاو ء هيلع دوهشمللو « هل دوھشلاب
 ال لفغملا لمحتف ء ةلفغلا جرخت ةظقيلاو طبضلاو زييمتلاو ء كاردإلا
 طورش يف انه مالكلاو « لمحتلا متي ةداهشلا فارطأب ملعلابو حصي
 نم ةلوبقم ةحيحص ةداهشلا نوكت ىتح مكحلا سلجم يف ءادألا

 : يه فاصوأل | هذهو . دهاشلا

 : غولبلا : الوأ

 مادامو . فيلكتلا تقو هنأل غولبلا دهاشلا يف ءاهقفلا طرش

 ريغ ةداهش » : ةلوبقم ريغ يهو ةداهش هل حصت الف فلكم ريغ يبصلا

 مهقفاوو رهاظلا لهأ لوق اذهو 22"( ءيش يأ يف ةلوبقم ريغ غلابلا

 نايبصلا ةداهش اوزاجأ ةيكلاملا نأ ريغ ةيكلاملا اذكو ةيعفاشلاو ةيفنحلا

 نع اضيأ ةياورو امنع ثيدحلا يتأي طورشب حراجت نم مہنیب ثدحب ايف

 يبصلا ةداهش لوبقب لوق ةلبانحلا بهذم يفو . هللا همحر دمحأ مامإلا

 رمؤي هنأل ةلادعلا لهأ لاح يف القاع ناک اذإ نینس رشع غلب اذإ

 اوملع » : يب يبنلا لوقل غلابلا هبشأف اهيلع برضيو ء ةالصلاب

 نأ بهذملا نکل ء۲۶۷۰ رشعل اهيلع مهوبرضاو عبسل ةالصلا مكدالوأ

 )١( ص مزح نبا مجعم ٥۳۲ ج ۱. 1

 )٦٢( مكدالوأ اورم هيفو ۳ ص ۲ ج راطوألا لين .
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 اودهشتساو ٭ ؛ ىلاعتو كرابت قح لا لوقلو ةلوبقم ريغ يبصلا ةداهش

 لوقيو .2”انلاجر نم سيل يبصلاو # مكلاجر نم نيديهش
 مدعلو ءيش لك يف زاوجلا مدع نايبصلا ةداهش يف لصألا : ةيكلاملا

 اوطرشو صاخ ءيش يف اهوزوج انتمئأ نأ الإ مهيف طبضلاو ةلادعلا

 : يه اطورش

 ١ - ريبك ىلع ال مهضعب ىلع نوكت نأ .

 ىوس لاملا ريغ الو ء لام یف الو طقف لشقو حرج یف نوكت نأ ١

 . حارح او لتقلا
 ال ركذ ء ارفاک سیلو السم . ادبع سيلو ارح دهاشلا نوكي نأ ۳

 . رثكأف نانثإ اددعتم ىثنأ

 نأو . قدصلاب افورعم نوکی نأب بذكلاب يبصلا رهتشي الأ ٤

 . هاري ام طبضي ىتح ازيمم نوكي

 نيب ةوادعلا نوكت ال اضيأو « هيلع دوهشملل اودع نوكي الأ  ه

 دنع اهرثأت ةدشل ةيويند وأ ةينيد ةوادعلا تناكأ ءاوسو ء ءابآلا

 . مهتداهش فعضو « نايبصلا

 معلا نباك ةديعب ةبارقلا تناك ولو ء هل دوهشملل ابيرق نوكي الأ 5

 . ةلاخلا وأ لاخلا نباوأ

 . اعيمج مهنم لبقت مل اوفلتخا ناف ةداهشلا يف اوفلتخي الأ ۔۷

 لبقت مل اوقرفت نإف مهزانم وحن ىلإ مهعاتجا دعب اوقرفتي الأ ۸
 دهشي وأ . عقو دق نكي ملام ميلعت ةنظم مهقرفت نأل مهتداهش

 )١( ةدعلا / 1٤۸ .
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 لبق مهقرفت لبق لودعلا دهش نإو « لودعلا مھقرفت لبق مهيلع
 . مهتداهش

 وأ هتقو رضح نإف < حرج ا وأ لتقلا تقو ريبك مهنيب رضحي الأ ۹

 نإف « لدع ريغ ناك نإ ۃصاخو مهميلعت ناكمإل لبقت مل هدعب
 نإو . لبقت ال مهفلاخ نإو تلبق ةداهشلا يف مهقفاوف الدع ناك

 ۱ مهتداهش ىمخللا لبق هامر نم يردأ ال لاق

 الو هدعب وأ مكحلا لبق مهعوجر مهتداهش يف حدقي الو اذه

 . ۲')>یدهاشلا عيمج يف ريثكلا بذكلاب الإ نوحرجي

 : ةلدألا

 ىلإ نايبصلا ةداهش لوبق لوح اومسقنا ءاملعلا نإ حضاو

 لدتساف « هتلدأ لكلو . اهلبقي قيرفو اهلبقي ال قيرف : نيقيرف

 : يتأي اب لوألا قيرفلا

 20 مكلاجر نم نيديهش د اودهشتس او ٭ : ىلاعت هللا لوق- ١

 . ةداهشلل الهأ سيلف لجرب سيل يبصلاو

 ةلادعلا طرشو "24 مكنم لدع يوذ اودهشاو : ىلاعت هلوق - ۲

 : الدع سیلف غلابب سیل يبصلاو غولبلا

 )١( ج هيلع كلاسلا هغلبمو ريغصلا حرشلا ٢ ص ۳٥٣۔ ٣٣۷ .

 . ۲۸۱ / ةرقبلا (۲)

 . ٤ / قالطلا 5
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 سیل يبصلاو 74 ءادهشلا نم نوضرت نمم إف : ىلاعت هلوق ٣
 . ةداهشلل الهأ سيلف 3 هريخ يف ةقثلا مدعل ةداهشلا یضرم

 مثآ هنإف اهمتكي نمو ةداهشلا اومتكت الو # : ىلاعت هلوق - ٤

 يذلاو مثإلا يف عقاو ةداهشلا متاك نأ ةيآلا تحضوأ “4 هبلق

 . ةداهشلل الهأ

 . هتداهش ىضرت ال نمم يبصلا نأ : سابع نبأ نع ىورملا_-ه

 بذكلا مثأم نم فاخي ال يبصلا نأب : لوقعملا نم اولدتساو - 5

 رارقإلا يف هسفن ىلع هلوق لبقي ال اضيأو ةقثلا هب لصحت الف هعزيف
 ىلع ةداهش لبقت ال اضيأو « نونجملاك هريغ ىلع هتداهش لبقت الف

 لبقت الف قسافلا ىلع اسايقو  هلثم ىلع لبقت الف هلثمي سيل نم
 , ۲” هتداهش

 لتقلا يف هلثم ىلع ةداهشلل الهأ سيل ىبصلا نأ تبثي كلذبو

 . حارجلاو
 : يتأي امب هلوقل يناثلا قيرفلا لدتساو

 ہللادبعو 3 نایفس يبا نب ةيواعمو « بلاط يبأ نب ىلع : حلاصلا

 ةورعو بيسملا نب دیعس : نيعباتلا نمو ةباحصلا نم . ريبزلا نب

 )١( ةرقبلا / 58١ .

 ةرقبلا (؟) / ۲۸۲ .

 ) )۳ج ىنغملا ٠١ ص ١10 ص ۲ ج بذهملا 745 .

- ۷ - 



 ‹ يعخنلاو « يبعشلاو « زيزعلادبع نب رمعو ريبزلا یب
 هللا يضر ةيكلم يبأ نباو « باهش نباو ىيل يبأ نباو « حیرشو
 ريبزلا نبا لوقب نومكحي مهو الإ ة ةاضقلا تكردأ ام لاقو « مهنع

 . ةنسلا يه لاقو دانزلا وبأو

 يمرلا : نايبصلا ميلعت ىلإ عرشلا بدن دق : لوقعملا نمو ۲

 ء حالسلا لمح ىلع مهبردي ام رئاسو « عارصلاو « *فاقثلاو

 ةيوقتو . مهئاضعأ بلصتو . رفلاو « ركلاو برضلاو
 رارفلاو راعلا نم ةفنألاو ةيمحلاو . شطبلا مهميلعتو « مهمادقأ

 « كلذ يف مهسفنأو نولخي مهلاوحأ بلاغ يف مهنأ مولعمو « هنم

 ضعب ىلع مهضعب لوق لبقت مل اولف ضعب ىلع مهضعب ينجي دقو
 ؛ ثوللا اهيف ليق ىتح عرشلا طاتحا دقو < مهؤامد تردهأل

 . ”دحاولا مهردلا يف كلذ لبقي ملو « نيميلاو

 حيبت تارورضلاو  ةرورضلل ةداهشلا هذه نأ ةيكلاملا ررقي ٣

 : ةلأسملا يف رظانلاو غولبلا طارتشاب نولوقي مہنال - تاروظحملا

 يناثلا بهذملا لوبق نأو ء ةماع ةلدأ لوألا قيرفلا ةلدأ نأ ىري

 نإف اضيأو ء هانثتسم ةلاحلا هذه نأكو . ةرورضلل وه مهتداهشل

 لمحتي نم رايتخإل عستم اهيفو « لاومألا يف ىلوألا ةيآلا
 فصولا ىلع اهيف ةلادعلا لمحتف ء كلذك ةثلاثلاو ء ةداهشلا
 ام يبصلا يف اوطرش دقو ء ىرخألا فاصوألا ىلع دئازلا صاخلا

 )١( ص يقوسدلا ةيشاح ۔۱۷۲ ص ةيمكحلا قرطلا ۱۸١ .

 (#) لاتقلا لئاسو دادعإ : كاردؤلاو  ةيلاغملا : فاقتلا .

 )٢( ص ةیمکح ا قرطلا ۱۸۲ .

 ۔۳۲۸صى-



 طرش دقو اذه . مالسإلاو ةوادعلا مدعو « قدصلا نم اھققحب

 نم رثكاف ء يقوسدلا ركذو « 227 نينس رشع نبا نوكي نأ مهضعب

 ضعب دازو ء 2ةنودملا يف اك اراق ام الإ اہنع لقأ ام ال كلذ

  نوغلابلا  لودعلا دهشي ىتح هيف لبقت ال اهنأ كلام باحصأ

 نبا لتق نالف نبا نأ اودهش ولف ء الوتقم ندبلا ةيؤر ىلع

 . "ةداهشلا لبقت مل رحبلا يف هامرو ء نالف

 : ةظوحلم

 ارابتعإ ء رارحألا ثانإ ةداهش لوبقب كلام نع ةياور كانهو

 ةياورلا هذه ني اذه نم مهفيو““ ةماسقلا يف انول اهنوك يف تاغلابلاب

 : لوقي ثيح كلذ دشر نبا ركذ دقو « ةنيرق نايبصلا ةداهش ربتعت

 ء لاح ةنیرق ىه امناو « كلام دنع ةداهش ةقيقحلا يف تسيل كلذلو
 اأ ىرخألا ةياورلاو ©*)اوبنتجي الشل اوقرفتي ال نأ اهيفطرتشاكلذلو
 . مهبتك نم ةلوقنملاو ء بهذملا ق ةروهشملا يهو ةداهش

 قرفتي دقو « نارمعلا عاستول لاوحألا تريغت نامزألا هذه يفو

 كلذل . مھزبیمت نک ال دقو نونقليو مهلزانم ىلإ نوبهذيو لافطألا

 : دانزلا نبا لوقي « لودعلا نيبلاطلا ناميإ مهيلإ مضنت نأ يغبني

 )١( ص ٤ج ريبكلا حرشلا ۱۸١ .
 . ۱۸٤ ص ٤ ج هتيشاح (۲)

 .۸ ص ٢ ج ةرصبت ١84- ص ٤ ج يقوسدلا ةيشاح (۳)
 . ۸ ص ۲ ج ةرصبت )٤(

 )٥( ص ۲ ج دهتجملا ةيادب 0955 ٥۴١ .

- ۳۲۹ - 



 . ؛'!نیعدلا ناميإ عم حارح ا يف نايبصلا ةداهش يف ذخؤی نأ ةنسلا

 يف ضعب ىلع مهضعب نايبصلا ةداهش : زيزعلادبع نب رمع لاق كلذو

 ناميإ عم مہتداھشب يضق - لتقلا ۔ سوفنلا تغلب اذإف ةزئاج حارجلا

 ىرج اميف مههلاوقأب اهيف ذخؤي نأ يغبني لاومألل ةبسنلابو 20نيبلاطلا
 مهنيب رشتنا دق سانلا نأ اصوصخو مايألا هذه يف لماعتلا فرع هب

 . ةريثك قوقحل عايض مہتداھش ضفرف كلذ

 : لقعلا : ايناث

 وأ ةأرما وأ الجر دهاشلا ناك ءاوس ءاهقفلا هطرش طرشلا اذه

 ةداهشلا كردت هبو . فيلكتلا طانم لقعلا نأل ادبع وأ ارح ایبص

 ۔ مسربم او ناركسلاو « ہوتعمل او ء نونجمل ةداهش الف ركذتو ظفحتو

 اضيأو ىلوأ مهريغ ىلعف لبقي ال مهسفنأ ىلع موت نأل - يذم
 اك 249( قيفي ىتح نونجملا ركذو : ثالث نع ملقلا عفر : ثيدحلل

 . ةداهشلا لمحت هنم روصتي ال هنأ

 : ةيرح لا : اثلاث

 دق ءاهقفلاو ء ةلماك ةيرح ارح دهاشلا نوكي نأ ا دوصقملا

 قيقرلا ناكو ىهقفلا داهتجإلا رصع يف طرشلا اذه نعاوثدح

 . ١7١١ ص ةيمكحلا قرطلا )١(

 . ۱۷۱ ص ةيمكحلا قرطلا (۲)

 . ٦٦٤4 ص ةدعلا ()

 . ۲۳ ص ۲ ج راطوألا لین )٤(

- ۹ 



 نأ دب الف ةداهشلا يف طرش ةلماكلا ةیرح ا نأ ىري : لوألا

 رح -حا ريغ ةداهش نأ كلذ ىضتقمو « ةلماك ةيرح ارح ءادألا دنع نوكي

  دعاجو ء كلامو ءاطع : ملعلا لهأ نم ةعامج لاق اذہہو لبقت ال

 . ديبع وبأو يعفاشلاو ةفينح وبأو يعازوألاو نسحلاو

 صاصقلاو دودحلا ادع اهيف ةلوبقم دبعلا ةداهش نأ ىري : يناثلا

 ‹ حيرشو « ةورعو ء سنأو يلع : ملعلا لهأ نم ةعامج لاق اذہو

 نأ ريغ ()رذنلا نباو دوادو ء روث وبأو نيريس نباو . سايإو

 . ؛؟رارحألاک ءيش لك يف اهولبق رهاظلا لهأ

 : يتأي اب نولوألا لدتساف . . ةلدأب هبهذمل قيرف لك لدتساو

  1١رارحألا ىلإ ةهجوم ىهو ةداهشلاب ةرمألا تايآلا مومع .

  - ۲ىلع ردقي ال اكولمت ادبع الثم هللا برض # : ىلاعت هللا لوق
 ةداهشلا ىلع ردقي ال دبعلا نأ اذه ىضتقمو “4 ءىش .

 **  ىلع ةيالو هل نوكي الف هسفن ىلع دبعلل ةيالو « ةيالو ةداهشلا

 نأ دبال هنوك يف يضاقلا ىلع ةيالو ةداهشلل نأ نولوقي مہنأل هريغ

 «9هتداهشب مكحي .
 دبعلا اهيف لخدي ملف ضعبتت ال لامكلا ىلع ةينبم ةداهشلا

 . “*)مجرلاو ثاريملاك

 )١( ج ىغملا ٠١ ص ۱۷1 .

 ۔ الد / لحنلا (۳)

 )٤( ص ۳ ج رايتخإلا ۱۹٤ .

 )( ص ۲ ج بزذهملا ۳٤۳ .

۳۳۱ - 



 عوط وهو هديس ةمدخب لوغشم دبعلا : لوقعملا نم مه لدتسيو  ه

 ماتلا لمحتلا نع كلذ هف رصيف هنم فوخ ف ائاد وهو هرمأ

 يذ ريغ وهو . هتداهش يف ةقث نوكي الف همامأ عقي امب ةداهشلل

 ۔ اھل الهأ سیلف هتداهش لبقت هل كلذبو (1)هتسحل ةءورم

 : يتأي اب هلوقل يناثلا قيرفلا لدتساو

 لدع وهو « انلاجر نم هنأل اهيف لخاد وه ةداهشلا تايآ مومع-١

 . هرابخأو هايتفو هتياور لبقت

 باهإ يبأ تنب ییحبت مأ تجوزت : لاق ثراح ا نب ةبقع یور ام ۲

 لوسرل كلذ تركذف ء امکتعضأ دق : تلاقف ءادوس همأ تءاجف

 دواد يبأ ةياور يفو ؟ كلذ تمعز دقو فيكو : لاقف ةي هللا

 دقو ء كيردي امو : لاق ء ةبذاكل اهنإ هللا لوسر اي : تلقف
 لوقل يى ىبنلا لوبق ىلع لدي اذهو .« كنع اهعد تلاق ام تلاق

 نأ هرمأو هتأرما ةرشع ةموادم نم ةبقع عنمو « ءادوسلا ةمألا هذه
 . كلذب رمأ ام ءادوسلا ةمألا ةداهشل ىبنلا لوبق الواف اهقلطي

 . (؟ءامألاو ديبعلا ةداهش لوبق ىلع كلذ لدف

 مہنم نوكي دقو ء رحلاک هتداهش لبقتف مهتم ريغ لدع دبعلا ۔۳

 . ءايقتألاو نيحلاصلاو ءاملعلاو ء ءارمألا

 قتعلا الإ مه ثدحي ملو « ديبع دالوأ اديبع اوناك ءاملعلا نم ريثك - ٤

 ثدحت الو ‹ عبط نم ريغت ال ةيرحلاو ‹ مهتيرح هب اولان يذلا

 )١( ج ینغلا ١١ص ١۷١ .

  (7)ج ینغلا ٠١ ص ۱۷١ .

 ۔۳۳-



 اذہو . “ةءورم اذ ناک نم الإ مہنم لبقي الو . ةءورم الو املع

 . هنم لبقتو ةداهشلل الهأ دبعلا نوكي

 : لوألا بهذملا ةلدأ ىلع درلا نكميو

 اهيف لخدي لب رارحإلل ةهجوم تسيل ةروكذملا تايمومعلا نأب - ١

 اوسيل وأ عزانم الب ةريثك تايمومع يف نولخاد مهف « ديبعلا

 . رارحألا لثم ةلضافلا قالخألابو « تادابعلاب نيرومأم

 ديبعلا نيب قرفلا ررقت ةيآلا اذإ انعوضوم يف تسيل لحنلا ةيآ - ۲

 - ارهجو ارس هنم قفني وهف انسح اقزر انم هانقزر نمو  نوفرصتيو

 اهنودبعي يتلا ةٰالل ةبسنلاب ناميوإلا بيرقتل هللا هبرض لثم اذهو
 رداق كلام دحاولا ہلالاو 4 ةعفان الو ةراض ريغ ىهف هللا نود نم

 . ريذق

 نأ كلذ : ملسم ريغ وهف ناطلسلا ىنعمب ةيالو ةداهشلا نأ امأ ۳

 ىلع دبعلاو رح ا يف رفوتم رمأ وهو قح ا نع فشاک دهاشلا

 . قداصلا ةداهش لوبقب ىضاقلا رمأ يذلا هلل ةيالولاو ء ءاوسلا

 مكحلا مدعو لوألاب مكحلاو 3 قسافلاو بذاكلا ةداهش درو

 . ةيناثلاب

 كرتشي فصو ةءورملاف ملسم ريغ ةءورملا مدعب دبعلا ماہتاف اضيأو - 5

 . ایفنو اتوبث دبعلاو رح ا هيف

 )١( ج ينغملا ٠١ ص ۱۷٦١ .

 نورا



 ثروملل فالخ ثاريملا نأل حيحص ريغ ثاريملا ىلع ةداهشلا سايق ٥

 كلم هكلمي ام نأل كلذك سيل دبعلاو « هقوقح يفو « هلام يف

 ء كيلمتلا يضتقي ثاريملاو ء هيف هفلخي نأ نكي الف « هديسل

 ةيرحلا ةياورلا يف طرتشي ال ذإ ةلوبقم تانايدلا ين مهرابخأ ۔٦

 كلذ يفو هاري اب ىضاقلا ربخي هنأل قحأ ىه لب ةداهشلا كلذكو

 . قوقحلا نم ريثكل رادهإ هتداهش درو . قوقحلل ةنايص

 دودح ا يف ةلوبقم ريغ دبعلا ةداهش نأ : ةمادق نبا ركذ دقو

 : نالامتحا صاصقلا يو 3 الاومأ تسيل اهنأل

 . لا ا هبشأف ىمدآ قح هنأل هتداهش لوبق : اههوأ

 . دحلا هبشأف تاهبشلاب أردت ةيندب ةبوقع هنأ : هينا

 دودح تابوقعلا يف باطخلا يبأو « فيرشلا نع لقنو

 : نيتياور صاصقو

 . لدع لجر هنأل رحلاك ةداهشلا لبقت : امهوأ

 يف فالتخا نأل ةلبانحلا بهذم رهاظ وهو ء لبقت ال : اهيناث

 أردي اميف هتداهش لبقت ملف ةهبشو صقن لاومألا يف هتداهش لوبق
 صاصقلاو دودحلا ٤ هتداهش لبقت ملف لاح ا صقان هنألو .تاهبشلاب

 . ةرحلا هيف لبقت ميف ةرحلاك (')ةمألاو ةأرملا ىلع اسايق

 )١( ج ىنغملا ٠١ ص ۱۷۷ .
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 کرت

 ير ےس ںی

 ورو ید ےکچھ
moswarat.conجو  

 نيملسملا ءاملع دنع ءادألا دنع دهاشلا يف طرش مالسإلاو

 مأ هلل اقح ناكأ ءاوس ء رضحلا يف قوقحلا عيمج يف « ادحاو الوق اعيمج

 رفسلل ةبسنلاب رمألا كلذكو « السم هيلع دوهشملا ناك اذإ دبعلل اقح

 ةلبانحلا نكل  ةيعفاشو « ةيكلامو « ةيفنح : ءاملعلا ريهامح دنع

 يف ملسملا ىلع ملسملا ريغ ةداهش اولبق ةيرهاظلاو ةيمامإلا ةعيشلاو

 لهأ نم دهاشلا نوكي نأ اوطرش ةلبانحلا نأ الإ ةيصولا نيح رفسلا

 ريغ ةداهش لوبق مدع ىلع اولدتسا دقو طقف ةيصولا يفو باتكلا

 : يتأي ام ملسملا

 نینمؤم ا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو # : ىلاعتو كرابت هللا لوق- ١

 الو . ةيالولا باب نم ةداهشلاو ةيالولا وه ليبسلاو * اليبس

 . 2)ةرخآلا يف الو ايندلا يف ملسملا ىلع ملسملا ريغل ةيالو

 ملسملا ریغو 4 مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو # : ىلاعت هلوق - ۲
 ملسملا ىلع ملسملا ريغل سيلف انئادھش نم سيلف انلاجر نم سيل
 . ةداهش

 ايضرم سیل رفاكلاو 4 ءادهشلا نم نوضرت نمم # : ىلاعت هلوق ۳

 سيل ملسملا ريغو # مكنم لدع يوذ اودهشاو : ىلاعت هلوق - ٤

 ةبسنلاب ةداهشلا امأو هل ةداهش الف انتمذ لهأ نم ناك نإو « لدعب

 )١( ج رايتخإلا ٢ ص ١95 - ةدئا ا ةروس / ٠١١ .

o. 



 ىلع باتکلا لهأ ةداهش ةلبانحلا زاجأ دقلف رفسلا يف ةيصولل
 ملسملا ريغ ةداهش رهاظلا لهأ زاجأو . اذه يف ةرورضلل نيملسملا

 اأ اي # : ةدئاملا ةيآب كلذ ىلع اولدتساو طقف ةلاحلا هذه يف

 ةيصولا نيح توملا مكدحأ رضح اذإ مكنيب ةداهش اونمآ نيذلا

 يف متبرض متنأ نإ مكريغ نم نارخآ وأ مكنم لدع اوذ نانثا

 نامسقیف ةالصلا دعب نم اهنوسبحت توملا ةبيصم مكتباصأف ضرألا

 هللا ةداهش متكن الو ء ىرق اذ ناك ولو انمث هب يرتشن ال . . هللاب

 . 204 نيمثآلا نمل اذإ انإ

 وبأ لاق « هباحصأو هب هللا لوسر هب یضق دقو صن اذهو

 ريغف ضعب ىلع مهتداهش امأ ''!نامثع نمز دوعسم نبا هب ىضق ديبع
 بهذملاو ناتیاور ةلبانحلا دنعو ءاقلطم ةيعفاشلاو ةيكلاملا دنع ةلوبقم

 ‹ هلثم ىلع ىمذلا ةداهش لوبقب اولاقف “ةيفنحلا امأ ء ةلوبقم ريغ اہنُا

 ىلع نمأتسملا ةداهش لبقت كلذكو ء الاح هنم ىقرأ هنأل نمأتسملا ىلعو
 قرفو ةدحاو ةلم هلك رفكلا نأ ىأر هللا همحر هنأل . طقف نمأتسملا

 يمذلا نأ |مکف اهريغ نم الاح ىوقأ مالسإلا راد نأ ىأرف رادلاب مہنیب

 ىلعأ يمذلا اذكف ء ملسملا ولعل هدنع ملسملا ىلع هتداهش لبقت ال

 . هيلع هتداهش لبقتف نأتسملا نم الاح

 لبقت ةلم لك نأ : قاحساو ةديبعوبأو مكحلاو « ةداتق ىأرو

 ىلع يدوهيلاو هلثم ىلع ينارصنلا ةداهش لبقتف اهضعب ىلع اهتداهش

 )١( ةدئاملا ةروس / ٠١5 .

 . ٢ ج ه4 ص مزح نبأ مجعم - 1٤۹ ص ةدعلا (؟)

 . ۹۱ ص ٣ ج ةيادهلا - ©75١0 ص ۲ ج رايتخإلا )٣(

 ۔٣٣۳ ۰. ۔



 یور اھم مهضعب ىلع نيملسملا ريغ ةداهش لوبق ىلع اولدتساو ء هلثم

 نبا هاور ضعب ىلع مهضعب ةمذلا لهأ ةداهش زاجأ هنأ يئ يبنلا نع

 ىلع مهضعب ةداهش لبقتف ءايلوأ ضعب ىلع مهضعب نألو « هجام
 . نيملسملاك ضعب

 عنمب ةيضاقلا ةلدألا مومع لوألا قيرفلا ةلدأب مهيلع دري دقو

 هنأ : يب يبنلا نع یور او . ملسملا ىلع ملسملا ريغ ةداهش لوبق
 مهسفنأ ىلع لودع مهنإف نيملسملا الإ نيد لهأ ةداهش لبقي ال ناك

 . 0"2مهريغ ىلعو

 : لوقلا ةصالخو

 الوق رضحلا يف ةزئاج ريغ نيملسملا ىلع ملسملا ريغ ةداهش نأ

 ةلبانحلا دنع ةيصولا نيح رفسلا يف ملسملا ىلع ةزئاجو « ادحاو

 مهضعب ىلعامأو . رهاظلا لهأو « ةيمامإلا ةعيشلاو ةرورضلل

 ۔ تقفتا وأ مهللم تفلتخا ءاوس ءاملعلا نم ةعامج دنع لوبقمف
 نيملسملا ريغ نم ةلم لك ةداهش ىلإ ةعامج بهذ دقو - رادلاب ةريعلاو

 . طقف اهلهأ ىلع ةلوبقم

 : ةشقانم

 دنع ةداهشلا لوبقل دهاشلا يف مالسإلا طارتشا نم ركذ ام
 نم ءاج نكل 4 نيقباسلا لوقوه ركذ يذلا قباسلا فالخلاو « ءادألا

 )١( ص ةیمکح ا قرطلا ۱۹۲ .

 ۔۳۳۷-



 نيبو مہنیب يرجي ايف اضيأ نيملسملا ىلع مهتداهش زوج نم نيرصاعملا
 ربكألا مامإلا : ءالؤه نمو مهمامأ اهوصخ وأ تالماعم نم نيملسملا

 امك روكدم مالس دمح روتكدلاو ١ هللا همحر توتلش دومحم خیشلا

 دنع لوقيو ۔ هنع لقنلا يف يضاقلا يف مالسإلا ةطيرش يف مالكلا قبس

 ملسملا ىلع مهتداهش زاوجب نولئاقلا مادامو : ةنيبلا نع ثیدح ا

 ةرورض لك يف اهوبق يضتقي كلذ نإف ةجاحلاو ةرورضلاب كلذ نوللعي

 عم متهتداهش لبقت ليق ولو : ميقلا نبا لوقيو ء ارفس وأ ارضح
 الدب نوكيو هجو هل ناكل نوملسملا هيف مدع ءيش لك يف مهناميا

 ةحلاص اهنوك مكحلا يف اهوبقو ةداهشلا رادم نأ عقاولاو 2'”اقلطم

 . 20 ةلأسملا يف قحلا فشكل

 ملسملا ىلع ملسملا ريغ ةداهش لوبقب لوقلا نع اعفادم يضميو

 ء عيابتلا ىلع داهشإلا ينبأ نأ اك » : لوقيف كلذ نم عسوأ قاطن يف

 نع نيتقلطم انءاج < ماتيألا نم غلب نمل لاومألا عفد ىلع داهشإلاو

 : ىلاعت هللا لوقي نيملسملا ىلع دوهشلا يف مالسإلا طارتشا

 مهلاومأ مهيلإ متعفد اذإف :  لوقيو « متعيابت اذإ اودهشاو ل
 ةداهشلا نوكت نأ ىرخأ ةيآ ین طرش هنإ اقح . . ٭ مهيلع اودهشاف

 فورعمب نهوكسماف نهلجأ نغلب اذإف ل نيملسملا نم لدع يوذ نم
 رظنلاو لمأتلابو ٭ مكنم لدع يوذ اودهشاو ‹ فورعمب نهوقراف وأ

 e هنإف اذلو .ةكحنألا لئاسمب قلعتي رمأ يف تءاج ةيآلا هذه نأ نیبت

 و

 لئاسم يف لبقت ال ملسملا ىلع ملسملا ريغ ةداهش نأب : لوقلا نكي

 )١( ص مالسإلا يف ءاضقلا ۸٦۔ ۸۷ .

 )٦( ص عجرملا سفن ۸۷ .

-TA-= 



 نم كلذ ريغ یف امأ ةرسألا ماكحأ تحت جردنت ةيصخشلا لاوحألا

 . “نيدلا فالتخا عم ةداهشلا زوجت اهنإف اهوحنو ء ةيندملا لئاسملا

 ةيآ ىلع قيلعتلا يف هللا همحر توتلش دومح مامإلا لوقيو

 نادهاشلا نوکی نأ : الوأ ةيآلا تبلط دقف داهشالا امأ و : ةنيادملا

 نم ءايلعلا روهمج ذخأ دقو « نونمؤملا مهو ؛ نيبطاخملا نم نيلجر

 دعب هتجوزل لجرلا ةعجارم ىلع داهشألا يف ط : یلاعت هلوق نمو اذه
 نلو # : ىلاعت هلوق نمو  مکنم لدع يوذ اودهشاو # : قالطلا

 ريغ ةداهشب لمعي ال هنأ 4 اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل ا لعجي
 هباتك يف ميقلا نبا ضرع دقو  اھربغو تایلا ا يف كلذ اومعو ملسملا

 ىلعو . مهضعب ىلع نيملسملا ريغ ةداهش ثحبل ةيمكحلا قرطلا
 ةيعيرشتلا رداصملا يف رظانلاو ء مهتلدأو ءاهقفلا ءارآ نيبو « نيملسملا

 ريغ ةداهش لبقت ةيمالسإلا ةعيرشلا نأب اهنم جرخي ةلأسملا هذهل

 ةماعلا تالماعملا يف نيملسملا ىلعو « ضعب ىلع مهضعب نيملسملا

 لثم امأ « اهيف مهكارتشا وأ مهمامأ اهوصحب ةداعلا ترج يتلا

 نم اهتمرحو ةحيبذلا لحو « هتساجنو ءاملا ةراهظو جاوزلاو ةعجرلا
 نإف ينيدلا بناجلا اهيف بلغي يتلاو « نيملسملاب ةصاخلا نوئشلا

 ةعجرلا ىلع داهشتسإلا ةيآب لالدتسإلا فعض اذبيو لبقت ال مهتداهش
 لاجر نم اهنوكب اهددصب نحن ىلا ةيآلا يف نيدهاشلا دييقت-امأ

 تالماعم يف بلاغلا نأ ىلإ هيف روظنم وهف نونمؤملا مهو نيبطاخملا
 ىلع اذه لثمو . مهريغ اهرضحي نأ نود مهنيب يرجت نأ نيملسملا

 مدع ىلع لدي الف  قافتاب هل موهفم ال  موهفملا ةلالد ميلست ضرف

 )١( ص ةعيرشو ةديقع مالسإلا 05١ .

 هن



 وهو ةداهشلل يرهوجلا طرشلا مادام نيملسملا ربخل داهشتسإلا ةحص

 . اققحتم قدصلأ

 ال اهيف ليبسلا نأ ىلع اهقحالو اهقباس لديف ءاسنلا ةيآ امأو
 نيرفاكلا نم رهقلاو ةزعلا ليبس وه امنإو ءاضقلا الو ةداهشلا لمشي

 قحلل وه امنإ ءاضقلاو ةداهشلا يفليبسلا نأ عقاولا ينو( نينمؤملا ) ىلع
 ىلع ال دهاشلا تاذل ليبس الو ء ناك قيرط يأب یضاقلل رهظ يذلا
 : ىلاعت هلوقل ةلالد ال نأ نيبتي اذهبو « يضاقلا ىلع الو هيلع دوهشملا

 ةداهش لوبق عنم ىلع # اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو ظ
 . 20نيملسملا ريغ

 ةماعلا ةيندملاو ةيلاملا تالماعملا لئاسم نأ نايري امھف اذه ىلعو

 فلتخت يهف نيملسملا ريغو نيملسملا نيبو مهضعب نيملسملا نيب يرجت
 الو نيملسملا نيب  ةداع - يرجت ىتلا ةيصخشلا لاوحألا لئاسم نع

 يف ملسلا ىلع ملسملا ريغ ةداهش ناملاعلا زاجأ كلذل « مهريغ اھرضحب
 دجي رمألا اذه يف رظانلاو نيقباسلا كلذب نیفلاخ ةيناثلا نود ىلوألا

 : يتأي ام كلذو ةلوبقم رظن ةهجو |مهوقل
 اك هب ذخألل ليلدك ءاملعلا نيب قافو لحم سيل *ةفلاخملاموهفم نإ -

 اذه رهظت ال نأ ليلدك هب لمعلا يف نوطرتشي هب نيلئاقلا نأ

 فصولا اذهب ديقي مل ام هريغ نع مكحلا يفن ريغ ةدئاف فصولا

 الأ ققحتيل ةفلاخملا موهفم طرش نأ : يراصنألا ايركز خیشلا لوقب

 )١( ص ةعيرشو ةديقع مالسإلا 05١ .

 حتف يف (٭) الغفار  ٢ ص  : 0١موهفم نوفني ةيفنح ا ذوذش ىوس هيفن ىلع اهلك قرفلاو
 طقف عراشلا مالك يف هماسقأب ةفلاخملا .

 تر



 7 هريغ مکح يفن ريغ ةدئاف ركذلاب قوطنملا صيصختل رهظي

 : اہنم فصولا ركذلا دئاوفل هلثمأ اوبرضو

 يف يئاللا مكبئابرو # : ىلاعت هلوقك بلاغلا جرح هجورخ - ١

 نوک بلاغلاف 274 نہب متلخد ياللا مكئاسن نم مكروجح
 . روجحلا يف بئابرلا

 نم دحاول لاق مث بيرق نم ملسأ نمك : ةمهتلا فوخ - ؟

 . مهريغو نيملسملا نم ءارقفلل ةقدصلا هذه طعأ : سانلا

 نونمؤملا ذختي ال # : ىلاعت هلوق يف اك : عقاولا ةقفاوم -

 نم ةعامج يف تلزن اهنإف 4 نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا

 ٤ - لاؤس نع اباوج نوكي نأ .

 ٥ - ةثداح مکح نايب نوكي نأ .

 . الوهجم هنوكل قوطنملا مکح  انایب نوکی نأ - 5

 . هنع توكسملا مکح انايب نوكي نأ ۔۷

 ءايشأ لوماملا لوصح بحاص فاضأو يراصنألا هركذ ام اذه

 : ىرخأ

 نإو . ةقفاوم موهفم وأ قوطنم نم هنم حجرأ وه ام ضراعي الأ ١

 . يلحلا سايقلا مدق ىلج سايق هضراع

 )١( ص لوصولا ةياغ ۳۸ .

 ) )۳نارمع لآ / ۲۸ .
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 هنم اولكأتل # : ىلاعت هلوقك نانتمإلا هب دصق روكذملا نوكيال نأ

 . 2904 ايرط ایل
 ال » : لثم لاح ا ديكأتو ميخفتلا هب دصق دق روكذملا نوكي الأ

 الإ ثالث قوف تيم ىلع دحت رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمإل لحي
 هل موهفم ال ناميإلاب ديقتلاف 22( ارشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع
 . رمألا ميخفتل ركذ امنإو

 اوج لشم هب دتعي ال ةيعبتلا ليبس يف ءاج ولف القتسم ركذي نأ -

 . ")( دجاسملا يف نوفكاع متنأو نهوبرقت

 هللاو » : ل ةدئاف الف رهظ نإف ميمعتلا ركذلا نم دصقی ال نأ -

 ءيشب سیلو ودعملا ىلع رداق هللاف « ریدق ءيش لك ىلع

 . (لاطبإلاب قوطنملا ىلع دوعي الأ -
 ہنأل هل موهفم ال 4 مكلاجر نم $ : ىلاعت هللا لوقف اذه ىلعو

 . نيملسملا ريغ نع مكحلا يفن : ىلع هل ةلالد الف بلاغلا جرح جرخ

 وه هيضترن يذلاف 4( ءادهشلا نم نوضرت نمم ا : ىلاعت هلوق امأو

 تارامإللا نم ةرامإ الإ نيدلا سيلو هتءورمو هتلادعبو هقدصب قثن نم

 قلع دقف ماسلا ريش اوضر نيداهشتسلا نوكو ء اهريغ يغ ال
 نأ نم معأ فصولا اذهو < . مهقح نوظفحي نيذلا مه مهن :أل بولطملا

 . مهنع ىضرملا فئاوط ديدحتل دويقب ديقي

 )١( رطاف / ١7 .

 ۱ ۳٦٣۲ ص ٢ ج جاتلا (۲)

 .۱۸۷ / ةرقبلا ()

 )٤( ص لومأملا لوصح ٠۔۱١١

 ۱-۳٣٣۔



 ةفلاخملا موهفم لوبق يف اضيأ نورخأتملا فلتخا دقو اذه

 ىلع لدي ام هيفو توتلش دومح مامإلا نع لقنلا قبس دقف « هتيجحو

 : لوقي وهف يرضخلا دمحم خيشلا اذكو ةفلاخم ا موهفمل لوبق مدع

 لديام مدعو هتلدأ ةوقل راتخملا بهذملا وه موهفملاب جاجتحإلا مدعو

 ؛ هنع توكسملا يف يعرش مكح مالكلا يف نوكي الف هب لوقلا يلع

 نم ال لصألا ىلع هئاقب نم ادافتسم ناك هنع ايفتنم مكحلا ناك اذإف

 قفاوي كح موهفملا يف تبثي رخآ ليلد دجو اذإو « يعرش ليلد
 . 22موهفملا يف اكح دفي مل هنأل ليلدلل اضراعم نكي مل قوطنملا

 ۔ ةفلاخملا موهفم  موهفملا نع ثدحت ةرهز وأ دمحم خيشلاو

 : لوقي ثيح ةيفنحلا بهذم حجرو ةلدألاو هيف نیقیرفلا يأر ركذو

 ماكحألا جارختسا يف نسح طايتحا هيف اذه يف ةيفنحلا رظن نإو
 . ؛١)ةنس وأ باتك نم ةينيدلا

 موهفم يف ءاملعلا ءارآ ركذ نأ دعب روکدم مالس دمحم روتكدلاو

 : لوقي مهقفاو نمو ةيعفاشلا بهذم حيجرت ىلإ ىهتناو ةفلاخملا

 اذإ  ةفلاخملا موهفم عاونأ  عاونألا هذه يف ةفلاخملا موهفم نأ عقاولاو

 ناعمإ دعب ةفراصلا نئارقلا تفتناو ء اهانركذ ىتلا طورشلا تققحت ام

 . "”جاجتحإلا يف رابتعا عضوم نوكي نأ يغبني هنإف لمأتلاو رظنلا

 ذخألا حجري : فالخ باهولادبع خيشلا موحرملا نإف اضيأو
 يذلاو » : نيقيرفلا ةلدأ ركذ نأ دعب لوقي ثيح ةفلاخملا موهفمب

 11١9-0114 ص هقفلا لوصأ )١(
 )٢( ص هقفلا لوصأ ١5١-١80 .

 ) )۳ص يمالسإلا هقفلا لوصأ ٣ ٠٣۔۳١٣ .

 -٤٣٣٣٣۔



 ىعرشلا صنلا نأ : نیقیرفلا ةلدأ نيب ةلباقملاو ةنراقملا نم هصلختسن
 , ددعلا وأ ء ةياغلا وأ طرشلا وأ فصولل ةفلاخملا موهفم ىلع ةجح
 صنلا يف دراولا ديقلا نأ نم ققحتلاورظنلا ناعمإو ثحبلا دعب نكلو

  یرخآ ةمكحل دري ملو هادع اع هب زارتحإلاو « صيصختلل درو اغإ

 . رخآ صن قوطنمب موهفملا اذه ضراعي لو

 : لوقلا ةصالخو

 لوبق مدع ىلع هيف ليلد ال ةنيادملا ةيآ يف « مكلاجر نم دیق نأ أ

 نم نيفرطلا نيب يرجي ايف نيملسملا ىلع نيملسملا ريغ ةداهش
 نيملسملا نيب عقي (يف نيملسملا ريغ هرضحي ام وأ « تالماعم

 ىلع رسين نأ انب ىلوألا لب . تالماعم نم ضعبلا مهضعب

 . هفرظ فقوم لكل نأو انسوفن

 تقلطأ هيلع داهشالا تركذو عيبلا نع تثدحت ثيح ةنيادملا ةيآ ۔ ب

 : تلاق ثيح ء مهريغ نم وأ نيملسملا نم دهاشلا ديفت لو

 عفدب ةرم الإ ءاسنلا ةيآ اذكو “4 متعيابت اذإ اودهشاو #

 عفدلا ىلع داهشألا تركذو دشرلاو غولبلا نيح ىماتيلل لاومألا
 متعفد اذإف 8 مهريغ نم وأ نيملسملا نم دهاشلا نوكي ديقت مل

 . 4 ابيسح هللاب ىفكو مهيلع اودهشاف مهلاومأ مهيلإ

 )١( ص هقفلا لوصأ ملع ۱۸۷ .

 ) )۲ةرقبلا / ۲۸۱ .

 ) )۳ءاسنلا / 1 .

 -۳٤٣٤۔



 نم لدع يوذ اہنوکب نيدهاشلا تديق يتلا قالطلا ةيآ امآ

 لدع يوذ اودهشاو # : ىلاعت هلوق يهو  نينمؤملا  نيبطاخملا

 لئاسم نم امو ةعجرلا ىلع وأ قالطلا ىلع داهشإلا يف اهنإف ٭ مكنم
 عفد ةيآو « عيابتلا ةيآ نيتقباسلا نيتيآلا يف قلطملا لمح يفو ةحكنألا

 فالتخا عم قالطلا ةيآ ىلع دشرلا اوغلب اذإ ىماتيلا ىلإ لاومألا

 ۱ نيب فالخ داهشإلاب رمألا وهو مکح ا داحتا عم تايآلا يف ببسلا

 هذه نع هللا بسح ىلع ذاتسألا لوقي . ةلأسملا هذه يف ءاملعلا

 بجوأو « ليلدب الإ ةيفنحلا دنع ديقملا ىلع قلطملا لمحي ال : ةلاحلا

 نورخآ بهذو « مكحلا داحتا ىلع ءانب انه لمحلا ةيعفاشلا ضعب

 ةبقر ريرحت - انه ديقملا ىلع قلطملا اولمح مهنأ ريغ ةيفنحلا بهذم مہنم

 ةيآ يف ةبقرلا اولمح يأ - راهظلا ةيآو . أطخلا لتقلا ةيآ يف  ةنمؤم

 نأ ليلدب أطخلا لتقلا ةيآ يف ةنمؤملا ةبقرلا ىلع ةقلطم يهو راهظلا
 ىدحإ يف نيبت دقو « ميظع بنذ نع ريفكتلا نيصنلا يف ضرغلا
 اذهو « اهيلع ةيناثلا لمح بجوف « دييقتلا ديري عراشلا نأ نيترافكلا

 يف قافتإلا درجم نأب ةيفنحلا در دقو « طوحأ لاثتمإلاو ةعاطلا باب يف

 عوضوملا فالتخا نإف ء دييقتلاو قالطإلا يف قافتإلا يضتقي ال مكحلا

 نيمكحلا دحأ يف قالطإلا ىلع اثعاب نوكي دقو « ضراعتلا علمي

 يف ىلاعت هللا لوق اضيأ بابلا اذه نمو ء « انه اك رخآلا یف دييقتلاو

 ةجوزلا ةعجارم يف هلوقو 4 متعيابت اذإ اودهشاو ل : عیبلا
 دحاو عوضولا فلتخا دقف ء ٭ مكنم لدع يوذ اودهشاو »

 لمحي مو « لوألا نود يناثلا يف ةلادعلاب ةداهشلا تديقو مكحلا

 يف ةلادعلا رابتعإ ىلع لد يذلا ليلدلاب الإ ديقملا ىلع قلطملا

 مكءاج نإ اونمآ نيذلا اأ “اي ل : ىلاعت هلوق وهو نيعوضوملا

fol 



 : روكدم مالس دمحم روتكدلا كلذ لثم لاقو “4 اونيبتف أبنب قساف

 «... ١65 ص يناكوشلل لوحفلا داشرإ نع القن شمالا يف ركذو

 باهولادبع يضاقلا هاكحو دبیقتلا زاوج مدع ىلإ ةيفلحلا ةفاك بهذ

 . 2؟9ةيكلاملا رثكأ نع

 مكحلا داحتا نأ كافخي الو » : لومألا لوصح بحاص لوقيو

 هيلإ بهذ ام قحلاف |هنيب بسانتلا صوصخ يضتقي ديقملاو قلطملا نيب
 . °” « لمح اب نولئاقلا

 ىلع قلطملا لمح نأ ىلإ هدرم امنإ فالخإلا اذه نأ حضاوو

 ناصت نأ بجي صوصنلاو ةقیقح ا يف ديقملل لامعإو هل لامهإ ديقملا
 ديقملا ىقبي نأو هقالطا ىلع قلطملا ىقبي نأ ىلوألاو « لامعإلا نع

 راج لماعتلاو « لبقتسم رخآ ليلدب الإ قلطملا ديقي الأو « هديق ىلع
 لوسر نهر » : لاق سنأ نعف . ميدق نم تانايدلا يفلتخم نيب

 . (٠۶ هلهأل اريعش هنم ذخأو ةنيدملاب يدوهم دنع اعرد الل هللا

 نيملسملا ىلعو مهضعب ىلع نيملسملا ريغ لوق لبق اي لوسرلا ۔ ج
 درب نودوعيو .محلاوقأب هللا لوسر ىلإ مهلسر تأت ثيح

 : لاق يعجشألا دوعسم نبا ميعن نعف . اهيلع لوسرلا

 امف نيلوسرلل لاق باذكلا ةمليسم باتك ءيرق نيح تعمس »
 نأ الول : ةي هللا لوسر لاقف « لاق اک لوقن الاق ؟ |متنأ نالوقت

 ) 0تارجحلا / 1 ٠
 . ۱۸١ / يمالسإلا عیرشتلا لوصأا ؟۲)
 . ۲٦٢ / يمالسإلا هقفلا لوصأ (۳)

 )٤( ص ١١١
 )٥( ج راطوألا لين ٦ ص ۳۹۸ .
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 قر
 یو ےس سا
 ہہ سد یس سكب

 . “'« مکقانعأ تبرضل لتقت ال لسرلا
 ةلماعم راكنإلا دنع يدوهيلا لماع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا د

 ثيدح تاياور ىدحإ ین كلذو ء هيلع نيميلا لعج يف ملسملا
 دوهيلا نم لجر نيبو ينيب تناك : يمرضحلا لاق . يمرضحلا

 ىلإ هتمدقف يندحجف - نميلاب ضرأ ملسمل ةياور يفو - ضرأ

 . ال : تلقف ةنيب كلأ يي لوسرلا يل لاقف : ي هللا لوسر

 فلحي نذإ هللا وسر اي : تلق . فلحإ : يدوهيلا لاقف

 هللا دهعب نورتشی نيذلا نإ : ىلاعت هللا لزنأف « يلامب بهذيو

 . 29 ةيآلا رخآ ىلإ .٠# اليلق انمث مهاميأو

 : مهل لاق اودهشي مل مہنأل اوضفر الف لتاقلا مد اوفختسي نأو

 , 7 مدنع

 يعدملا فلحي |ےکف نيمصاختملا نيب ىوس ةَ هللا لوسر یرنف
 « راكنإلا دنع ملسملا ريغ فلحب السم ناك اذإ نيميلا ركنملا هيلع

 الإ اهيف تاليوأتلل ةماسقلا ةياور ىلع تاضارتعإلا ضعب عمو

 لين يف ءاج دقو . موق لبقي دوهيلا فلحي نيحو « نيملسملا

 )١( ص ۹ ج راطوألا لین ۲۷٤ .

 ) )۲نارمع لآ / ۷۷ .

 ) )۳ص ۲ ج يدبملا حتف ۲۳۳-۲۳۲ .
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 . 9'2ةيلهاجلا

 هنيب طسو ريزولا اذه » : ذيفنتلا ريزو نع يدرواملا لوقی۔ و

 ام هنع ذفنيو رمأ ام هنع يدؤي « ةالولاو ةياعرلا نيبو  ةفيلخلا

 شويجلا زيهجتو « ةالولا ديلقتب ربخيو « مکح ام يضميو « ركذ
 هيف لميل ثدح نم ددجتو « مهم نم دوز ام مهيلع ضرعيو
 نأ : نيرمأ ىلع روصقم هلمع نإ : هلاق اعو «٩ هب رمؤيام

 : اضيأ هلاق اعو ”9هنع يدؤي نأ يناثلاو . ةفيلخلا ىلإ يدؤي

 نوكي نأ زجي مل نإو ةمذلا لهأ نم ريزولا اذه نوكي نأ زوجیو
 اذه زوجي هنأ ليق دق : يلعيوبأ لوقيو «*”مهنم ضيوفتلا ريزو

 ضيوفتلا ريزو نكي مل نإو ةمذلا لهأ نم  ذيفنتلا ريزو - ريزولا
 . “ةلاطتسإلا نم نيعونم اونوكيف اولیطتسی نأ الإ مہنم

 ذيفنتلا ريزوو ضيوفتلا ريزو نيب قرفلا نم يناثلا قرفلا يفو
 ةرازو يف ربتعم ريغ ضیوغفتلا ةرازو يف ربتعم مالسإلا نإ : لوقي

 . ©«©ذيفنتلا

 لقنيو « ةفيلخلا نع لني ذيفنتلا ريزو نأ ذإ زئاج نيملسملا ىلع

 )١( ص ۹ ج ۲۹۸ .

 ) )۲ص هماكحأ 76 .

 ) )۳ص هماكحأ 7١ .

 )٤( ص هماكحأ ۲۷ .

 ص هماكحأ (ه) ۳۲ .

 )٦( ص يعي وبا ماكحأ ۳۲ .
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 ريزو رومأ نم ارطخ لقأ ةداهشلا يف رمألا نأل ةداهشلا يف هلوق

 . ذيفنتلا
00 

 ىلع هلديل هرجأتسا يذلا كرتشملا ليلدلا ربخ ةي ىبنلا لبق دقو - ز

 . (١)ہتئامأو هقدص هل رهظ امل ةنيدملا قيرط

 رافكلا نم ةنيب اوماقأو ابسن اوعدا اذإ يبسلا يف دمحأ مامإلا لاقو ۔ ج

 ؛ حلاصو ء لبنح ةياور يف هيلع صن . مهتداهش تلبق
 يف كلذ زجب إلو ةلداعلا ةنيبلا رذعتت دق هنأل ميهاربإ نب قاحساو

 . بلاط يأو هللادبع ةياور

 ملسملا ريغ لوق لوبق نع ةفلتخملا بهاذملا يف ةمئألا ثدحت دقو  ط

 ةايحلا نوئش يفو مهجهانم بسح اهقدص ىلع نئارقلا تماق اذإ

 ءاملع نم هجهانم يف يوونلا هلوقي ام . كلذ نم ةفلتخملا
 لك لاقف « ينارصنو ملسم نينبا نع تام ولو » : ةيعفاشلا

 قدص اينارصن ناك هنأ فرع نإف ء ىنيد ىلع تام : امہنم

 نأ تديق نإو ء ملسملا مدق نیتقلطم نیتنیب اماقأ نإف ينارصنلا
 فرعي مل نإو . انضراعت ىرخألا هتسكعو « مالسا همالك رخآ

 ىلوألا يفو  انضارعت هنيد ىلع تام هنأ ةنيب |مہنم لك ماقأو ء هنيد

 فلحیو ناطقست ةيناثلا يفو - هنيميب ينارصنلا قدصيو ناطقست

 نينبا نع ينارصن تام ولو - |ےہٹیب لالا لعجيو رخآلل امہنم لك

 )١( ج نيعقوملا مالعأ ١ / ٠١5 .

 )٢( ةيمكحلا قرطلا / ۱۹۲ .

- ۳4 - 



 ثاريملاف هتوم دعب تملسأ : ملسملا لاقف « ينارصنو ملسم

 هيف لصألا نال  ملسملا قدص هلبق لب ينارصنلا لاقف ء اننيب

 ‹« ينارصنلا مدق امه اماقأ نإو - لصألا ىلع ءانب هنيد ىلع هءاقب

 مالسإ ىلع اقفتا ولف  ةبحصتسم هيخأ ةنيب امأ ةلقان هتنيب نأل

 لاقو . نابعش يف تام : ملسملا لاقو « ناضمر يف نبإلا

 نأل ینارصنلا قدص - ينارصنلا قدص لاوش يف تام ينارصنلا

 ةنيب نال  هتنيب ىلع ملسملا ةنيب مدقتو - هنيميب ةايحلا ءاقب لصأ
 ةبحصتسم ىرخألاو نابعش يف توملا ىلإ ةايحلا نم ةلقان ملسملا

 ۲... لاوش ىلإ ةايحلل

 ىعداف « ارفاكو السم نيدلو فلخو تام ولو » : ينرخلا لوقيو

 « ارفاك تام هابأ نأ رفاكلا ىعداو « السم تام هابأ نأ ملسملا

 رفاكلا ةوخأب هفارتعاب ملسملا نأل « هنيمي عم رفاكلا لوق لوقلاف

 ةوخأب فرتعي مل نإو « همالسإل ايعدم ارفاك ناك هابأ نأب فرتعي

 يواستل نيفصن |مهغيب ثاريملا ناك « هتوخأب ةنيب نكت ملو رفاكلا
 . 259( |هيديأ

 باتك يف فانحألا بتك نم ةيادهملاو رايتخإلا ينام هنمو

 رثكي اہنأل تالماعملا يف لوبقم قسافلا لوق نأ : ةيهاركلا

 نيدلا يف امو سانلا جرح ةلادعلا انطرش ولف سانلا نم اهدوجو

 وأ ناك ارح اقساف وأ ناک الدع دحاولا لوق لبقيف جرح نم

 نأ نكميال رفاكلاو . ارفاك وأ ناك السم ىثنأ ناك ارکذ « ادبع

 ):( ج ينغملا ٠١ / ۲۷١ .
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 يف لاح ا روتسم لوق اهيف لبقی الو ةرورض هيف ناكف اهيف هلوق
 اهيف هلوق لبقي هنأ : هللا همحر ةفينح يبأ نعو ‹ ةياورلا رهاظ

 . هب ءاضقلا زوجي هنأ هبهذم ىلع ايرج

 لحما يف رفاكلا لوق لبقي زنكلا ينو » : ميجن نبا لوقيو
 « امهيف هلوق لبقي الو ءوهس هنأ يعليزلا هبقعتو « ةمرحلاو
 امک هدارم وهو ادوصقم ال تالماعملا نمض امهيف لبقي هنأ هباوجو

 . ۷ یئاکلا ف هب حصفأ

 هموق نيب هنيد يف الدع نوكي دق رفاكلاو اولاق : ميقلا نبا لوقي - ي

 اذإ مهيلع هتداهش لوبق نم هعنمي الف مهدنع ةجهللا قداص

 يدؤيو « هثيدح يف قدصی رافكلا نم اريثك انيأر دقو ء ہوضترا

 نيبو ء هموق نیب هب رهتشيو « كلذ يف هيلإ راشي ثيحب « هتنامأ

 « هربخ لوبقو « هقدص ىلإ بلقلا نكسي ثيحب نيملسملا
 دقو « مالسإلا ىلإ نيبستنملا نم ريثك ىلإ نكسي الام ء هتداهشو
 لحو « مهماعط لكأو « مهتلماعم ىلاعتو هناحبس هللا حابأ

 انل زاجأف ء اعطق مهرابخأ ىلإ عوجرلا مزلتسي كلذبو « مهئاسن
 مرحتو لحت يتلا نايعألا نم انب قلعتي یف مهريخ ىلع دامتعإلا
 . "””ىرحأو ىلوأ مهب قلعتي امل ةبسنلاب مهرابخأ ىلإ عجرت نألف

 )١( ج رايتخإلا ٤ ج ةيادها ء۱۸ ص ٤ ص 09 .

 )٢( ص رئاظنلاو هابشألا ۳٣٣ .
 (٦۲٢) ص قرطلا ,58 .

- 1 - 



 لهآ نمو # : ىلاعت هللا لوق ميقلا نبا هلقن يذلااذه ديؤيو

 رانیدب هنمأت نأ نم مہنمو كيلإ هدؤي راطنقب هنمأت نأ نم باتكلا

 انیلع سيل : اولاق منأب كلذ  (مئاق هيلع تمدام الإ كيلإ هدؤي ال

 مهو بذكلا هللا لع نولوقيو . ليبس نييمألا يف
 2 نوملعي

 دقلو # ةيناسنإلا ةماركلا يف ملسملا كراشي ملسملا ريغ نأ امك  ك

 مهتداهش لوبق مدعو # رحبلاو ربلا يف مهانلمحو مدآ ینب انمرك

 سيلف دحأ نم ةحنم تسيلو هللا نم يهو « مهتيمدآل رادهإ

 . اهطقسي نأ دحأل

 مهيلع ام مهيلعو . نيملسملل ام مهل نأ مهتلماعم يف لصألا نإ - ل

 يف يمالسإلا نوناقلا مهيلع قبطي يمالسإلا عمتجلا يف مهنأو

 رده ال ةدعاقلا هذه اقيبطتو  تابوقعلاو ةيندملا لاوحألا

 نطولا دودح تزواج دق لب تعستا دق لماعتلا ةرئاد نإ-م

 مهيلعو ةيمالسإلا رايدلا ريغ يف ءالكو نيملسمللو « ةفورحملا

 قوقح تعاض مہتداھش طاقساب انلق ولف . قوقح مهو قوقح
 اهضعب عم لودلا لماعتت اك دحأ هب لقي مل اذهو نيملسملا

 نيب تادهاعملا عيقوتو < ةيلودلا تاقالعلل نوناق كانهو « ضعبلا

 ضاق یلا ١ فرعلاو « نيلماعتملا نیب كوكصلا يرجنو نيفرطلا

 نابشلا نم ريثك كلذكو ايوبن وأ اينآرق اصن مداصي مل وهو كلذب

 )١( نارمع لآ / ۷۰ .
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 ناک امك ء اهلهأ عم نولماعتيو ةيمالسإ ريغ رايد ىلإ نورفاسي

 اذإف انمز اهيف ميقيو رايدلا كلت تانب نم مهضعب جوزتي لب هدعبو
 يف سانلا عقو ملسملا ىلع ملسملا ريغ ةداهش لوبق مدعب انلق

 . جرح ا

 : يأرلا ةصالخو

 يف ةكرتشملا نوئشلا نم وه |ےیف ةزئاج ملسملا ريغ ةداهش نإ

 . مهريغو نيملسملا نيب هيف لماعتلا متي یتلاوۃایح ا

 : ةلادعلا : اسماخ

 ةحابملا لئاذرلاو رئابكلا فارتقإ نع اهعنمت سفنلا يف ةكلم يهو

 : طورش سمخ اهل اوطرشو

 ١ - سفنلا لتقو انزلاک رثابكلا نم درف لكل ابنتجم ءرملا نوكي نأ .

 ١ - رئاغصلا ىلع رصم ريغ نوكي نأ .
 وأ « رفکب عدتبم ةداهش لبقت الف ةديقعلا ميلس ءرملا نوكي نأ ۳

 اہ قسفي ال وأ ہ هتعدبب رفكي ال يذلا امأ  هتعدب قسفب

 نوزيجي نيذلا ةيباطخلا مهو ةفئاط ادعام « ةلوبقم هتداهشف

 دنع يل لوقي مہنم ادحاو نأ اوعمسي نأ درجمب مهسفنأل ةداهشلا

 . هضبقي هانيأر نولوقيف ء اذک نالف

 لبقت ال بضغلا دنع نومأم ريغف بضغلا نومأم ءرملا نوكي نأ - ٤

 . هتداهش

- or د 



 : (7١هلاثمأ ةوورم ىلع اظفاحم ءرملا نوكي نأ 0

 قدصلا ةنظم ةلادعلا نأل ةلادعلا دهاشلا يف ءالعلا طرش دقو

 وهو نونظملا ماقم ةنظملا تميقأف دهاشلا ةداهشب ةقثلأ لوصحو

 طارتشا ىلع ءاملعلا لدتسا دقو اهقدص ىلع ةرامأ اهنوكل ؛ قدصلا

 : اہنم ةلدأب دهاشلا يف ةلادعلا

 انوكي مل نإف مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو # : ىلاعت هلوق - ١

 لضت نأ ءادهشلا نم نوضرت نمم ناتأرمإو لجرف نيلجر
 . ٭ ىرخألا امهادحإ ركذتف امهادحأ

 ۱ # مكنم لدع يوذ اودهشاو # : ىلاعت هلوق  ؟

 نومري نيذلاو # : هلوق يف قسافلا ةداهش ىلاعت هللا در ۔۳

 ء ةدلج نینامث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي ل مث تانصحملا
 . * نوقسافلا مه كئلوأو ادبأ ةداهش مه اولبقت الو

 لوألا ةيآلا نأ : ةقباسلا تايآلا نم لالدتسالا هجوو

 سفنلا نأل اعطق لدعلا وه يضرملاو ءادهشلا نم نوضرت نمم : تلاق

 تفذح لب اهب نيدهاشلا تفصو ةيناثلا ةيآلاو « هربخ ىلإ حاترت

 يف اطرش ةلادعلا نوكت نأ عطقي ام هتفصب هنع تربعو « فوصوملا

 ىلع عيبلا ىلع داهشإلا ةيآ يف قلطملا ءالعلا ضعب لمحو . دهاشلا

 داحتإل مهيلإ ىماتيلا لاومأ عفد ىلع داهشإلا ةيآ يف اذكو : ةيآلا هذه

 ىلع لدي يهنلاو فذاقلا ةداهش لوبق نع تمن ةثلاثلا ةيآلاو . مكحلا

 تلدف لدع ريغ قسافلاو ء قسف فذقلا نأ كلذ ىضتقمو میرحتلا

 )١( ۔۳۷۰ ص مساقلا نبا حرش ۳٣٣ج .
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 وأ ةريبكلا بكترم وه قسافلاو . دهاشلا يف ةلادعلا طارتشا ىلع

 نيذلا اأ اي # : ىلاعت هللا لوق كلذ ىلع لدي ةريغصلا ىلع رصملا

 نم ءاسن الو مہنم اريخ اونوکی نأ ىسع موق نم موق رخسي ال اونمآ
 اوزبانت الو مكسفنأ اوزملت الو نهنم اریخ نكي نأ یسع ءاسن

 مه كشلوأف بتي مل نمو ناميإلا دعب قوسفلا مسإلا سئب باقلألاب

 . مهبيعو ء سانلاب ةيرخسلا تمس ةميركلا ةيآلاف “)4 نوملاظلا

 نم ربكأ وهام بكترم اقساف ىمسي نأ ىلوأف ء قسف باقلألاب زبانتلاو

 يصاعملا يبكترم ةداهش لوبق مدع ىلع اضيأ ءاملعلا لدتساو . كلذ

 رمغ يذ الو « ةنئاخ الو نئاخ ةداهش زوجت الو : هك يبنلا لوقب

 يذلاوه عناقلاو « تیبلا لهأل عناقلا ةداهش زوجت الو ء هيخأ ىلع

 نوكت اضيأ هللا قوقح يف نوكت اک ةنايخلاو (٦تیبلا لهأ هيلع قفني
 در ىلع كلذ لدف قسف ةيصعملاو ةيصعم ةنايخلاو نييمدآلا قوقح يف

 ةداهش زوجت ال » : ليج ىبنلا لوق اضيأ كلذ نمو ء قسافلا ةداهش

 . ©( هيخأ ىلع رمغ يذ الو « ةيناز الو ناز الو ةنئاخ الو نئاخ
 ةلاسر يفو « رئابكلا يبكترم نم ةينازلاو ينازلا فاضأ ثيدحلا يفف

 الإ ضعب ىلع مهضعب لودع نوملسملا » : هلوق اهلقن ةقباسلا رمع

 وأ ءالو يف انينظ وأ ء روز ةداسهش هيلع ابرج وأ . دح يف ادولجم

 مهفارتقإل سانلا نم ریشک ةداهش در يف ءاملعلا عسوت دقلو 0*2( بسن

 )١( تارجحلا / ١١ .

 . ۲۹۰ / ٠١ ج راطوألا لین (۲)

 . ۲۹۰ ص ٠١ ج راطوألا لين (۳)

 نوملسملا » : هلوق ةَ هللا لوسرل رايتخإلا بسنيو ٦۷ ص ةداهشلا هذه ركذ قبس )٤(

 . ۲ ج ۱۹۰۵ ص « فذق يف ادودح الإ ضعب ىلع مهضعب لودع
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 - سانلا  مهنكلو ء اهيلع اورصأ رئاغص اهضعبو رئاہک اهضعب ءايشأ

 ديفي ام صوصنلا نم هيف درو درنلا بعل الشمف اشيش اهودعي مل

 ةمرحلاب لئاق نيب هبعل مكح يف اوفلتخا جنرطشلا كلذكو « هتمرح
 اهريغ ءايشأو « ءانغلا ةفرحو لبطلا كلذكو . ةهاركلاب لئاقو
 نم نيريثك دنع ينيدلا عزاولا فعضل ارظن راصعألا هذه يف ترشتنا
 ريبك عاطق مهو  ةيبصلا يملعم ةداهش در ءاملعلا ضعبو « سانلا

 نم ريثكل عايضو 2. ةقشمو جرح اننامز يف اذهو  سانلا نم

 اذه يف تثدح رومأ مامأ راحي هنكلو امارح رقي ال ءرملاو . قوقح ا
 ىهقفلا داهتجإلا رصع يف تناك ىتلا ةرظنلاب اهيلإ رظن اذإ رصعلا

 ناك الثمف ةريغتم فارعألاو « جرف لح اجرح لحأو ء اعساو قيض
 ىضم ايف . سأرلا يراع ريسي ال نيدلا ىلإ بستنملاو ةبيها وذ لجرلا

 يف رشتنا اذكو . كلذ يف اجرح دجي الو سأرلا يراعريسي نآلا وهو

 ةمداصم يه لب مهنيد مداصت لق ةعرتخم مظن عابتإ يمالسإلا قرشلا

 . يمالسإلا قرشلا یف ریبک عاطق اضيأ مهو . الشم ةيعويشلاك هل

 مهو تادقتعم مه ءالؤهو ةعيشلا نم فئاوط نيملسملا نيب دجوي امك

 لوبق ءاملعلا ضعب ىأر دقو « هللا ىلإ ىبرقو الالح اهنوربتعي عورف
 ةريثك قوقح تعاض مهتداهش رادهاب انلق ولف ةرورضلا دنع مهتداهش

 ىلإ ةرظنلا نآلا تريغت دقو  نيملسملا نم نييالملا ددع غلبي اذإ

 - مهعورف

 ةقشملا نإو عوفرم جرحلا نإ : ةيمالسإلا تاررقملا نم ناك املو

 اذه يف . سانلا ءالؤه ةداهش لوبقب ىضرلا نم رفم ال هنأ ثحابلا

 -۳٣۔



 ىلع ليلدلاو . مهرابخأ یف قثن انمدامو ةقداص مهلاوقأ تمادام نامزلا

 : كلذ

 انرمأ امنإو قسافلا رخ درب انرمأي مهل ىلاعتو هناحبس هللا نأ - ١

 أبنب قساف مكءاج نإ اونمآ نيذلا اهيأ اي 8# ہربخ نم تبثتلاب
 ناك ام اذإف « اقساف ربخملا مادام نيبتلا هب رومأملاف ٭ اونيبتف

 نأ لقعي الو . هقدص نم دكأتن نأ انیلع ناك لدع ريغ دهاشلا

 . قدصلا نيبت دعب ريخلا درب ىلاعت هللا انرمأي

 ول هنإ : لوقي يذلا فانحألا بهذم ىلإ دانتسإلا نكمي كلذك  ؟

 هقدص نم دكأت دق مادام همكح ذفن قسافلا ةداهشب مكاحلا مكح

 يفف ةميظع ةروصب قسفلا راشتنإ وه هرذع نکل مثأي مل هنأ اولاقو

 نم هعنمي نأ الإ مثأو ذفن قساف ةداهشب ىضق ولف : راتخملا ردلا

 لقنيو 0'2ذفني ال هتداهشب ىضق نإف مامإلا قسافلا ةداهشب ءاضقلا

 يرحت نإف قسافلا ةداهش امأو : يواتفلا عماج نع نيدباع نبا

 يواتفلا نع لقنيو "الف الإو لبقت هتداهش يف قدصلا ىضاقلا

 رهاظو « ظفحن امم وهو هقدص هنظ ىلع بلغ اذإ اذه : ةيدعاقلا
 . )هدا تعا ظفحب اغ وهو هلوق

 نبا لقني نكمملا لوبقو ريسيتلا ىلإ ءاملعلا عفد قسفلا راشتنإ نإ - ۳
 , قسفلا ةبلغب ةيكزتلا ترذعت امل اننامز يفو : بيذهتلا نع ميجن

 )١( ج٥ / ٤11 .

  )5ج ٩ / ٤11 .

  5ج ٥ / ٦٦٦ .
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 ىليل يبأ نبا هراتخإ مك . دوهشلا فالحتسا هاضقلا راتخإ

 نأ ملعا : يدركلا بقانم نع لقنو ؛ نظلا ةبلغ لوصحل

 دقو مارح خوسنملاب لمعلاو « خوسنم رمأ دهاشلا يعدملا فيلحت

 هتاضق رمأ اذإ ناطلسلا نأ نينقملا هتازخو ةيدعاقلا يواتف يف ركذ

 : ناطلسلا اوحصني نأ ءاملعلا لع بجي دوهشلا فيلحتب

 طخس هنم مزلي كوعاطأ نأ ارمأ كتاضق فلكت ال : هل اولوقيو
 . 7"2كطخس هنم مزلي كوصع نإو ء قلاخلا

 لصوت نم عنمی ال داهتجإ يدركلا بقانم نع لوقنملا همالكو

 لوبقب هريغ كلذ لبق دقو « هدنع دهاشلا ربخ قثوي ام ىلإ ىضاقلا

 فيلحتب لوقلا مزحلا نبا دمحم وبأ یکح دقو : ميقلا نبا

 مکاح ا فلحي نأ سانلا داسفل ىرأ » : لاق هنأ حاضو نبا نع

 هناحبس هللا عرش دقو 3 ديعبب سيل اذهو : لوقيو ۱ « دوهشلا

 ةيصولا ىلع ةلملا لهأ ريغ نم اناك اذإ نيدهاشلا فيلحت : ىلاعتو
 ٤ عاضر لا يف ةأرملا فيلحتب سابع نبأ لاق كلذكو « رفسلا يف

 دماشلا فلحي ال : ىضاقلا لاق . دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو

 ةأرملاو رفاكلا امهيف ليق ناعضوملا ناذه » : هحور هللا سدق

 ؛ فلحتسا ةرورضلل هتداهش تلبق نم لك نأ هسايقف ةرورضلل

 نأ ىلوأف مهب باترا نأو دوهشلا قرفي نأ مكاحلل ناك اذإو تلق

 )١( ہابشألا / ٣۳٣ ۔ ۲٣۳٣ ,

 ۔۳۵۸۰-
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BRR3۸۷۰۱۸۰  

 . 20( مهب باترا اذإ مهفلحي

 ‹ قدصلا نظ ةبلغ ىلع اهدرو ةداهشلا لوبق رادم نإ لوقيو
 لجرلا نوكيف . ضعبتت ةلادعلا نأ هب عوطقملا باوصلاو همدعو

 |ےیف » لدع هنأ مكاحلل نيبت اذإف . ءيش يف اقساف ءيش يف الدع

 . 20« هريغ يف هقسف هرضي مو هتداهش لبق هب دهش

 فاصوألا هذ فوصوملا لدعلا دوجو رذعت اذإ هنأ : ةيكلاملا ىري - ٤

 لاح ا روتسملا لقاعلا غلابلا ملسملا رح اب ىفتكا اذه اننامز يف امك

 يفو ددعلا ةدايزب رمؤي ليقو . قسف هيلع فرعي ال يذلا

 نم فنصملا هركذ امب لدعلا دوجو رذعت اذإ : يقوسدلا ةيشاح

 هبذك فرعي مل امب ىفتكا اذه اننامز يف امك رسعت وأ فاصوألا

 . ٤ ددعلا ةدايزب رجب ليقو « ةرورضلل

 يف مكلوق ام : لئس نيح هيواتف يف شيلع خيشلا ركذ دقو اذه

 مدع هتفص باجأف : اننامز يف هتداهش لبقت يذلا لدعلا ةفص

 ال نمف رذعت نإف عومجملا يف لاق مالسإلا عم بذكلاب راهتشإلا

 . ددعلا ةدايزب ريجيو ليق « بذكلاب فرعي

 لدي 4 ءادهشلا نم نوضرت نمت :  ىلاعت هللا لوق يفف اضيأو  ه
 دوهشلا نم ايضرم نوكي نأ دهاشلا يف بولطملا طرشلا نأ ىلع

 )١( ةيموكحلا قرطلا / ١٤١-٠٤١ .

 )٢( ةیموکح ا قرطلا : / ١9/5 .

 ) )۳ج كلاسلا ةغلب ٢ / ۳٤۹ .

 )٤( ج ٤ /١55ا.

 )٥( ج كلاما يلعلا حتف ٢ / ١١ ۱

 ۔۳۵۹-



 ةباتك دنع عبطلاب كلذو ء هقح ظفح ىلع صيرحلا وهو « هل

 نانثمطاو قدصلا ىلع هصرحلا نافرطلا هيضر امنإو هقيثوتو نيدلا

 . الدع نكي مل ولو ىتح هرابخأ ىلإ مہنم لك

 ةروكذملا ةلاحلاب قالطلا ةيآ يف ةروكذملا ةلادعلا صيصخت نكي ٦-

 هنأو < ميرحتلا حاضيإلا يف لصألاو عاضوألاب ةقلعتم اهنأل اهيف

 ريغ ةلادعلا نأ كلذ ىنعم سيلو ء اهريغ نم رثكأ اهل طاتحب

 ةريثك لماعتلا ةلاح نأ لاقي نأ نكمي هنكل اهريغ يف ةبولطم

 الو ء اهيف يرجي ام لك يف لودلا نع ثحبلا رذعتيو « عوقولا
 ةيآ يف هنع انه ببسلا فالتخإل اضيأ ديقملا ىلع قلطملا لمح

 . ىماتيلل لاومألا عفد ىلع داهشإلا وأ < عيابتلا ىلع داهشإلا

 : لوقلا ةصالخو

 ىتح لدعلا هقح ىلع ةداهشلل ريختي نأ قح ا بحاص ىلع هنأ

 رمألا ىضتقا اذإ يضاقلا نمو « رخآلا فرطلا نم ايضرم نوكي

 لثمأ راتخا لدعلا نكي مل اذإف « هيلإ قحلا درل ءاضقلا ىلإ لوصولا

 ريغ رمأ اذهو هنم لضفأ نكمأ اذإ لوضفمب دهشتسي الو نيقسافلا

 اعستم ةلادعلا ضيعبت يف ميقلا نبا لوق يف اندجو اذإ ةصاخو رسعتم

 مدع ثيح نم ةيكلاملا لاوقأ یف اضيأو « جرح ا نم سانلا جارخإل

 . سانلا نع جرحلا عفرل اضيأ اعستم بذكلاب راهتشإلا

 بلغ نم ةداهش يضاقلا لبقي نأ يغبنيف : ءاضقلا دنع امأ

 « سانلا قوقح  ةنایص هلوق يف قحلا تارامأ ترهظو هقدص هنظ ىلع

 برقأ هارأ ام اذهو . لودعلا ىلع روثعلا نم مهفورظ مهنكمت مل ابرو

 . باوصلا ىلإ

- ۳٣٣ 2 



 : ةمهتلا ءافتنا : اسداس

 ىلإ و عدي فصو ةمهتلا نأل ةمهتلا ءافتنإ دهاشلا يف طرش

 لوقل كلذو مهتملا ةداهش تدر كلذل « دهاشلا قدصب نظلا فعض

 : ابابسأ ةمهتلل ءاهقفلا ركذو « مهتمل ةداهش ال » الل يبنلا

 عم ةهبنملا ةوقلا لمعتسي ال نموه : لفغملاو ةلفغلا : لوألا

 يف هتداهش لبقت لفغملاو 2')ةرملاب اہنم لاخ وهف ديلبلا امأو هيف اهدوجو
 لبقت الف هيلع اهرمأ سبتلي ىتلا امأو  ةيكلاملا دنع  ةحضاولا رومألا

 طرش دقو طبضلا مدعل اقلطم ةداهش هل لبقت ال ديلبلاو ء اهيف هتداهش
 ء لفغملا يف نيرفوتم ريغ ام و ء ةظقيلاو طبضلا دهاشلا يف ءاهقفلا

 ةلبانحلا نكلو هتداهش لبقت الف هريخ يف قوثوم ريغ ةلفغلاب فورعملاو
 ةداهشلا باب دنسي ال ىتح ليلقلا نع ازارتحإ طلغلا ةرثكب هودي

 لاقو لفغملا ةداهش لبقت ال فانحألا نم دمحم دنعو 2قوقحلا عیضتف

 . “هتداهش لبقأ الو اع جرا

 ہرضم اهنع عفدي وأ ةعفنم هسفنل دهاشلا رجب نأ : يناثلا

 ,قشلا ةروص ةداهشلا دري نأ كلذ هل رهظ اذإ مكاحلا عفدت ةمهت هذهو

 - دمحأل دهشيف نسح يتأيو لالا نم غلبمب نسحل نيدم دمحأ : لوألا

 نع ديزي وأ يواسي لاملا نم غلبمب هل نيدم الاك نأ نيدهاشلا نمض

 نم هنيد يفوتسف نسح ٍقأيو « لامك نم هنيد دمحأ یفوتسیف ء هنيد

13A / ج یقوسدلا ةيشاح ٤ )١( 

 ) )۲ةدعلا / ٦٥٦٦ .

 ) )۳ماكحألا نيعم / ۷۰ .

۳۱ - 



 قشلا ةروصو ء هل اعفن كلذب رجب هنأل نسح ةداهش درت انهو « دمحأ

 نأ ةلقاعلا نم دوهشب لتاقلا يتأيف . أطخ رخآ لجر لتقي نأ : يناثلا

 نأ يهو : ةمهتلل اضیأ ةدودرم ةداهشلا هذهف « هنع افع دق مدلا يلو

 . ةيدلا عفد ررض اهسفن نع عفدت لقاعلا

 امأ  لدع ريغ ناک اذإ  هودع ىلع ودعلا ةداهش : ثلاشلا

 امأ ء ةيويندلا ةوادعلا ىه ةدوصقملا ةوادعلاو « ةلوبقمف هل هتداهش

 ءانحش اهيلع بترت اذإ الإ ةداهشلا ام درت الف ةينيدلا ةوادعلا
 . رخآلا لحب ءوسلا ىنمتي اهنم الك لعجت ةديدش ةيهاركو فالتخاو

 ةروصو ء املوبقو اهئادأو ةداهشلا لمحت ىلع صرح ا : عبارلا

 قحلا بحاص نم ةوعد نودب دهاشلا رضحي نأ : لمحتلا دنع كلذ

 دنع اهتروصو . دهشيل عمسی مث ةلفغ رضحي وأ ء امهيلك نم وأ

 اہتروصو ۔ يلام قح او  قحلا بحاص بلط لبق دهشي نأ : ءالدإلا
 اهلبقي ىتح اهادأ اذإ هتداهش ةحص ىلع فلحي نأ : لوبقلا دنع

 . مكاحلا

 ةوبألاك ةيببس وأ ةيبسن ةبارق تناكأ ءاوس ةبارقلا : سماخلا

 ةداهش لبقت الف ةيجوزلاكو تلفس نإو ةونبلاكو « تلع نإو ةمومألاو

 جوزلا الو اهجوزل ةجوزلا الو هتدجو همأ وأ « هدج وأ هيبأل دلولا
 هنأل هلايع يف ناك اذإ هيخأل خألا ةداهش زوجت ال كلذكو « هتجوزل

 يف ازربم ناكو ء هلايع يف نكي م اذإ امأ ءهسفنل عفنلا رمجب مهتم

 (')صاصق هيف ادمع جرح يف نكت مل نإ ء ةداهشلا تزاج هتلادع

 )١( ج يقوسدلا ةيشاح ٤ ص ١١9 .
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 لجرلا ةداهشو « هيبأ ةأرمإلو اهيبألو ء هتأرما نبال لجرلا ةداهشو

 لحم اهجوز نبإل ةأرملا ةداهش كلذكو « هتنبا جوزلو ء هيبأ ةجوزل
 . ؛''مساقلا نبا اهعنمو « نونحس اهزاجأف ةيكلالا بهذم يف فالخ

 هيوبأ دحأل دلولا ةداهشو « رخآلا ىلع هيدلو دحأل لجرلا ةداهش امأو

 حيحصلا نأ الإ ةيكلاملا بهذم يف اضيأ فالخ لحمف رخآلا ىلع
 لهأ دنعو 20( ةمہت وأ هل دوهشملل ليم نكي ملام اهلوبق مهدنع

 ‹ سكعلاو عورفلاو لوصألا نيب براقألا ةداهش لبقت : رهاظلا

 هقيدصل فطاللملا قيدصلا كلذكو « قرف الو دعابألاک نيجوزلاو

 لفاكلاو « هريجأل رجأتسملاو « هلفاكل لوفكملاو « هرجأتسمل ريجألاو

 . ؟الدع دهاشلا مادام هميتيل يصولاو « هلوفكل

 نم دهشي نأ اهاثمو : رييغتلا لاوز ىلع صرح ا : سداسلا

 درتف الدع راص نأ دعب ةداهشلا كلتب دهشي مث هقسفل هتداهش تدر

 . ٤۶ یذکلا راع عفدب همابتإل هتداهش

 لثم دقو ء دهاشلا هب دهش ام عوقو ةحص داعبتسإ : عباسلا
 ء ةيكلاملا ةلاح ا هذه ركذ دقو هيلعو يرضحلل يودبلا ةداهشب هل

 ةداهش زوجت ال » : لك لوسرلا نع يوري ا كلذ ىلع اولدشساو
 يف ةيدابلا نكسي يذلا وه يودبلاو (”٣ ةيرق بحاص ىلع يودب

 )١( ج ماكحلا ةرصبت ١ ص ۲٢٢ .

 )٢( ج ماكحلا ةرصبت ١ فرصتب 77-7751 ص .

 ) )۴ج مزح نبا خقف مجعم ٢ ص ٥۳۲ .

 )٤( ج ماكحلا ةرصبت ١ ص ۲٢٢ .

 )٥( ج راطؤألا لین ٠١ / ۲۹۰ .

 شاول



 ناكم نم لحتری لب صاخ عوضوم يف میقی الو « مایح او . براضملا

 رصملا يهو ىرقلا نكسي يذلا وه ةيرقلا بحاصو « ناكم ىلإ
 يف ةداهشلا هب دارملا نأ ىلع كلام هلوأت مكحلا دبع نبا لاق ٠ عماجلا

 امم اهانعم يف امو « ءامدلا يف ةداهشلا دري لو « لاومألاو قوقحلا

 ‹ يرضحلا ىلع يودبلا ةداهش زوجت ال انلق كلذلف تاولخلا هب بلطت

 نود رضحلا یف اهيلع داهشإلا نكمي يتلا قوقح ا يف هل هتداهش الو

 يفو لتقلاو حارج او فذقلا يف زوجت : يمخللا لاقو « لتقلاو حارجلا

 , اذكب هل رقي هتعم سف اسلاج تنك وأ اهب تررم لاق اذإ حاكنلاو لاملا

 ين زوجت الو .دقعلاب رقأف حاكنلا يف اعزانت وأ < اذك هنم عاب وأ

 ملعي نأ الإ ةداهشلاب مامتھإلا هب دصقي اميفالو تاقدصلاو قئاثولا
 يودبو يرضح نيب ةداهش كلذكو ء رفس مهعمجي وأ امل هتطلاخ
 , دهاشلا ةيرق نم يودبلا نوكي نأ الإ ء هانرسف ام ىلع الإ زوجتال

 افورعم ناك اذإ ةرضاحلا يف وأ < هتيرق يف تناك ةنيادمب دهشيف

 هذه يف ةيكلاملا هجوو 20 هلثم ىلع ةنيادملا يف لدعي نمو « ةلادعلاب

 دنع امل الطبم كلذ ناك لقعلا هدعبتسا اذإ ةداهشلا لمحتت نأ ةلاحلا
 نإف . ادصق هيلع داهشإلا هنأش نم ناك امب اهنوصخي مهو « ءادألا

 الف ةرضاحلا يف كلذ نم ءىش يف ةداهشلا لمحت يودبلا نم بلط

 اذإ امأو ء يرضحلا داهشا كرت يف ةبيرلا دوجول ءالدإلا دنع هنم لبقت
 اهنإف « برضو بصغو « ةبارح وأ لتق وأ فذق يف ةداهشلا تناك

 داهشإلا دصقي ال رومألا هذه نأل  داعبتسإلا مدعل ءالدإلا دنع لبقت

 دعبتست الف ةيدابلا يف ةداهشلا تناك اذإ اذكو . فداصت لب اهيلع

 )١( ج راطوألا لين ٠١ / ۲۹۳ .

 ) )۲ج ماكحلا ةرصبت ١ / ۲۲٢ .
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 ةربعلا نأ حضاوو . ؟'”ناكملا كلذ يف يرضحلا دوجو مدع لامتحإل

 : ريدردلا لوق ىلع اقلعم : يواصلا لوقي . داعبتسإلل مھدنع

 عنم داعبتسإلا لصح ىتمف « ةداع داعبتسإلا ىلع عنملا رادف ةلمحلاب

 . “يورق ىلع يورق نم ولو

 امنإو مهل صوصخ ال « يرضحو ودب » ناتملكلاف اذه ىلعو

 لاق اذهمو . اه هلمحت لقعلا دعبتسا اذإ دهاشلا ةداهش عنم دوصقملا

 ةداهش هركامنإ » : ةیاہنلا يف لاق دقف ةیاہنلا يف يودبلا امأ
 مهنألو عرشلا ماكحأب ةلاهجلاو « نيدلا يف ءافحلا نم هيف ام يودبلا

 عنملا ةي يبنلا ركذي ملو اههجو ىلع ةداهشلا نوطبضي ال بلاغلا يف
 نم هيلإ جاتحت امي مايقلا مدعل ةنظم هنوكل الإ يودبلا ةداهش نم

 . >« ىودبلا ةداهش لالغا يف يب ىبنلا لبق دقف الإو ء ةلادعلا

 تلبق نم نأب : لوبقلا مدعب نيلئاقلا ىلع ةمادق نإ در دقو

 درو ام لمجيو « ىرقلا لهأ ىلع هتداهش تلبق ودبلا لهأ ىلع هتداهش

 هنأ بلاغلا نأل اذهب هصخنو هتلادع فرعت مل نم ىلع ثیدح ا يف

 . (ہتلادغ فرعيف مكاحلا هلأسي نم هل نوكيال

 يواصلا هلاق ام بسح ةيكلاملا رظن نأ دجي ةلأسملا يف رظانلاو

 قباسلا ثیدح ا نمو روكذملا ثيدحلا نم مهفي نأ نكميو ةهاجو هل

 . ( مهتل ةداهش ال ر

 . ۱۷۵ / ٤ ج يقوسدلا ةيشاح )١(

 . ”ه7/ ٢ ج كلاسلا ةغلب )٢(

 . ۲۹٢ ۔ ۲۹۳ ص ٠١ ج راطوألا لين (۳)

 . ۱١٤-۱٥۸ ص ٠١ ج ىنغملا (5)

 “0 ۔



 یں ین ےک یی
 یے یو را9 یس هج

 رجج حو ہم ج گیے نین

 ساوح ا ةمالس : اعباس

 ¢ عمسلاو 4 رصبلا ساوح : انه ساوحملاب دوصتقملاو

 1 : ؛ رصبلا » : ىلوألا ةساحلا ۔

 الو ء اهب الإ تبني ني الو ةيؤرلا ةقيرط ايف اعيج ءاهقفلا اهطرش

 : لاوقأ ىلع ءاهقفلا ءارآ اهيف تفلتخا دقف

 2'۶ةفینح وبأو ةيعفاشلا لوق وهو لوبقلا مدعو اقلطم زاوح لا مدع-١

 . “۲)اقلطم ادهاش حلصي ال ىمعألا هايشألا یو

 ايف زاوجلاو « ناولألاو لاعفألاك ةيؤرلا ةقيرط |ےف زاوجلا مدع ۲

 ةلبانحلاو ةيكلاملا لوق وهو توصلا نقيت اذإ عمسلا ةقيرط
 فلسلا نم مهو ةيعفاشلا نم ينزملاو ء رهاظلا لهأو ء ةيمامإلاو

 يبعشلاو ءاطعو نيريس نباو « سابع نباو ء بلاط يبأ نب يلع

 . رذنملا نباو قاحسإو ليل يبأ نباو يرهزلاو

 رفز نع لقنو . اريصب لمحت اذإ ىمعألا ةداهش فسوی وبأ زاجأ ۔۳
 هبسن نکل ")عماستلا هيف يرجي ايف ىمعألا ةداهش زاجأ هنأ

 )١( ج بذهملا ٢ سد  - 75١ج راتخملا ردلا ٥ ص ٦۷٢٤ .

 . ۳۲٤ ص (؟)

 . 5975 ص ٥ ج راتخملا ردلا (۳)
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 اذإ فانحألا لوقيو هل لوق هنأ ىلع رفز ىلإ رابتخإلا بحاص
 . ”حصت ىمعألا ةداهشب يضاقلا ىضق

 دهاشلا دي نع اجراخ هب دوهشملا نوكي نأ اوطرش دق ةيعفاشلاو - ٤

 هيلع دوهشملا ديب ىمعألا كسمأ اذإو . "ىمعألا ةداهش عدل

 عمس اب دهشو ءاضقلا سلجم ىلإ هذخأو « هنذأ يف هثدح نأ دعب

 تزاج اهادأو ىمع مث اريصب لمحت اذإ اذكو ةداهشلا تزاج

 اذكو بسنلاو مسإلا فورعم هيلع دوهشملا ناک اذإ ةداهشلا

 ةظح هيلع دوهشملا دهاشلا قراف نأ نولوقيو . هل دوهشملا

 . ىمعألا دهاشلا ةداهش تدر ةدحاو

 وأ ىمعلا لبق اهرصبأ اذإ لاعفألاب ىمعألا ةداهش ةيكلاملا زوجي  ه

 ,29 انزلاک سجب

 : ةلدألا

 : يتأي امب ىمعألا ةداهشل نوعناملا لدتسا

 مهو قحلاب دهش نم الأ # : ىلاعتو كرابت قح ا لوق - ١

 . "#97 نوملعی

 )١( ج رایتخإلا ٢ ص 7١١ .

 ۳٥٣٣ ص ٢ ج بذهملا (*)

 . ۳٣٣ ص ٢ ج بذهملا (8)

 )٥( ص مدلا يبأ نبإل ءاضقلا بدأ ۳۳٣ .

 )٦( ج هيلع كلاسلا ةغلبو ريغصلا حرشلا ٢ ص ۳٣۹ .
 ) )۷فرخزلا /  ۸٦۔
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 لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ ل : ىلاعتو كرابت قحلا لوق  ؟

 . 20 الوئسم هنع ناك كئلوأ

 ةيؤرلا هتليسو ملعلاو دهشي امب ملعلاب دهاشلا لوألا صنلا مزلی
 ىلع كلذ لدف . ةیناثلا ةيآلا تلد امك بلقلا نانثمطاو عامسلاو

 . دهاشلا يف رصبلا طارتشا

 ء سمشلا ىرت » : ةداهشلا نع لٹس نيح هلئاسل الإ يبنلا لوق - ۳
 . 29( عدوأ دهشاف اهلثم ىلع : لاق « معن لاقف
 نادقفو هب دوهشملاب ةيؤرلا طارتشا ىلع هقوطنمب ثیدح ا اذه لدف

 | ر ا ةداهش عم لع كلف لف ةيؤرتا قت ال رع

 ‹ هيلع دوهشملاو ےل دوهشملا نيب ةراشإلاب زييمتلا ىلإ رقتفي ءادألا ۔

 الاع نوكي الف هباشتت تاوصألاو ةمغنلاب لإ رجال لاو

 . هتداهش درتف اههجو ىلع ةداهشلاب

 : يتأي اب ىمعألا ةداهشل نوزيجملا لدتساو

 ١ ريصبلاك هتداهش لبقتف - ةياورلا لوبقم لدع لجر هنأ- .

 لبقت نأ بجيف نيقيلا اهب لصحي يتلا ساوحلا دحأ عمسلا - ”

 . ريصبلاك هنقيت ايف هتداهش
 لوبق عنمي ملف مصلاک فيلكتلا يف رثؤت الو ةساح دقف ىمعلا ۳

 . 9"2ةداهشلا لوبق عنمي ملف لاعفألا يف تایثرم ا يف ةداهشلا

 )١( ءارسإلا / ۳٣.

 ص ٤ ج مالسا لبسو ۱٥١ ص يف ثیدح لا لقن قبس ۔۱۳۹ ص ٠١ ج ينغملا (۲)

۷ 

 .۱۷۱۔۱۷۰ ص ٠١ ج ينغملا (۳)
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 توصلا ىلع ادامتعا جوزلاب عاتمتسإلا ىلع هتداهش سايق - ٤

 . نقيتملا

 هابتشاك تاوصألا هابتشا نأب : لوألا قيرفلا ىلع ءالؤه درو

 الف رصبملل ةبسنلاب ةداهشلا لوبق يف رثؤم ريغ روصلا هابتشاو روصلا

 . انقيتم توصلا مادام ىمعألا ةداهش لوبق يف تاوصألا هابتشا رثؤي

 ةجوزلاب عاتمتسإلا نأب : يناثلا قيرفلا ىلع نولوألا باجأ دقو

 سايقلا ىلع اودرو انه ةرورض الو ةرورضلل زيجأ ىمعألا قح يف

 هابتشاو ةداهشلا فالخب نظلا اهيف ىفكي ةريخألا نأب ةياورلا ىلع

 زارتحالا بجي كلذلف 3 روصلا هابتشا نم ادوجو رثكأ تاوصألا

 . قوقحلل ةنايص

 « لمحتلا تقو لصح دق ملعلا نأب هبهذمل فسوي وبأ لدتساو

 ۰ هيلع رداق وھو لوقلا ىلإ جاتحم ءادالاو

 : ( عمسلا » : ةيناثلا ةساحلا ۔ ب

 فانحألاف : لاعفألا يف امأ هيف طرش عمسلاف الوق ناك ام لك

 زييمتلا ىلع ةردقلا مهدنع ةداهشلا طرش نأل مصألا ةداهش نولبقي ال

 يف مصألا ةداهش اوزاجأف ةيكلاملا امأو . “”رصبلاو عمسلاب كلذو

 ء لوقلا نود رصبلاب طبضنت األ ءاطعإلاو ذخألاو برضلاك لاعفألا

 امأ . 92عيمس لمحت اذإ لاوقألا يف مصألا ةداهش اوزاجأ دقو

 )١( ج راتخملا ردلا ٥ ص ٦1٤ .

 ) )۲ج كلاسلا هغلبو ريغصلا حرشلا ٢ ص ۳٥٣ .
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 هتلماعم الو اقلطم ةلوبقم ريغو ةزئاج ريغ هتداهشف مصألا ىمعألا

 . هيلع يلوي امنإو نونجملاك

 عامسلا هقيرط ايف مصألا ةداهش لبقت ال : ةيعفاشلا بهذمو
 اذكو < عامسلاب الإ لصح ال اهب ملعلا نأل حاكنو عيب نم لوقلا وهو

 ةضافتسإلاب فرعت ام رومألا هذهو كلملاو بسنلا وهو ريخلاب ملعيام

 . 2”عامسلا نم اهلمحت يف دبالف سانلا لاوقأ نم عامسلا اهقيرطو

 مدعل اضيأ عمسلا ةقيرط ميف ةزئاج ريغ اهنأ : ةلبانٰ ا بهذمو

 . “^ رصبلاو عمسلاب ققحتی تي ملعلا مهوق نم اذحخأ نقيتملا ملعلا

  عمسلا ىلإ رقتفي ال ايف مصألا ةداهش لبقت ةيمامألا بهذمو

 . (؟ہلوق لوأب ذخؤي مهدنع ةياور یو

 ناسللا ةليسولاو « مالكلا» : ةثلاثلا ةساحلا _ ج

 ريغ اهنإ : ةيفنحلا لاقف سرخألا ةداهش يف ءالعلا فلتخإ

 اقلطم سرحخألا ةداهش لوبق مدع دافأو : راتخملا ردلا يفف ء ةلوبقم

 ققحتي ال دهشأ ظفل نأل ءاھقفلا عامجإ نيدباع نبا لقنيو ء ىلوألاب
 . “)هب الإ

 )١( ص قباسلا عجرملا ۳٥٥ .

 . ۳۷۳ س ٢ ج بذهملا )1(

 . ۱۳۹ ص ٠١ ج ىنغملا (۳)

 )٤( ص عفانلا رصتخملا  ۲۸۷ج٢ .

 )٥( ج ١ ص ٦۷٢٤ .



 هباتك وأ ء ةموهفملا ةراشإلاب اہیدؤیو ةزئاج اهنأ ةيكلاما بهذمو

 ةداهش يف فالح : ةيعفاشلا بهذم يفو ء 2'2نابعش نبا لوقي امك

 يف ةربتعم يهو قطنلا ماقم ةراشإلا مايقل اهلبق مهضعبف سرخألا
 ةداهشلا نأل نورخآ اهعنمو « هتداهش يف كلذك لبقتف هقالطو هحاكن

 يف تلبق ةراشإلاو ء ةراشإلا يف رقتفم وهو حضاولا نايبلا ىلإ جاتحت

 . 20قطانلا ةداهش ناكمإل هتداهش ىلإ انب ةرورض الو ةرورضلل هقح

 دنع سرخألا ةداش زوجت ال : ةمادق نبا لوقي ةلبانحلا بهذمو

 ناکام : ةدعلا بحاص لوقيو “يردأ ال : لاق ةباتكلابو  دمحأ

 ابلاغ سرخألل ققحتم ريغ وهف عامسلا وأ ةضافتسإلا وأ ةرهشلا هقيرط
 نأل هتراشإ تمهف اذإ اهوبق لمتحيف ةيؤرلا ةقيرط امو لبقت الف

 لبقتو : عبرملا ضورلا يفو *”هماكحأ يف امك هقطن ةلزنمب هتراشإ
 . 2 اهبتكيو ةباتكلا فرعي ناك اذإ سرخألا ةداهش

 ةداهش اهنأ : يتأي اجب عنملل ينغملا يف ةمادق نبا لدتسي دقو

 ال كلذلو نيقيلا اهيف ربتعم يهو ء قطانلا ةراشإك زجت ملف ةراشإلاب

 تلبق امنإو ء ةراشإلاب لصحب ال نيقيلاو « قطانلا ءاميإب اهيف يفتكي
 نبا لالدتسا ىلع درو « انه ةرورض الو ةرورضلل هماكحأ يف ةراشإلا
 يف سلاج وهو هيب يبنلا ةراشإب ةراشإلاب ةداهشلا زاوج ىلع رذدملا

 )١) ج كلاسلا ةغلب ٢ ص ۳٥٣ .

 )٢( ج بذهملا ٢ ص ٣٤۳ .

 )٢( ج ىنغملا ۱۰ / ۱۷۱ .

 )٤( ةدعلا / ٦٦٦ .

 )٥( ج ٢ / ۳۷4 .
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 الاذھو ؛ لاقف اوسلجف اوسلجا نأ مايق مهو سانلا ىلإ ةالصلا

 ء ةالصلا يفو ةراشإلاب لمعو اقطان ناك يبنلا نأل اليلد حلصي

 نأ نابف اعامحإ حصي ال ةداهشلا يف ءاميإلاو ةراشإلاب قطانلا لمعو

 . “ماكحألا نم اهريغك ةراشإلا

 : ةصالخلاو

 الإ ءالؤه نم دحاو ةداهشب مكحي الأ بجي قوقحلل ةنايص هنأ

 هللاو . هتداهش باوص نم ىضاقلا قثي لاح یو ةرورضلا دنع

 . ملعا

 : دوهشلا قدص ىضاقلا ةفرعم

 نع ىرحتي نأ هيلع بجي كلذ ىلإ یضاقلا لصوتي يكلو هقدص

 نأب كلذو دوهشلا ةيكزتب ءاهقفلا دنع فورعملا وهو دوهشلا لاوحأ

 لوقي دوهشلا نع لاؤسلا مهفلكيو مهلاوقأ يف قثي نم يضاقلا راتخب

 سانلاب مهرثكأو 2 هنامأ مهمظعأو 3 ةنايد مهعورأو سانلا قثوأ

 ءوسب دصقی الثل سانلا نيب نيفورعم ريغ ‹ زييمتلاب مهملعأو فرخ

 يغبنيو : لوقيف نيكزملا بجاو ددحي كلذ دعب يضمي مث ('”عدخب وأ

 لهأو ء مہناریج نم اهفرعتيو ء دوهشلا لاوحأ نع لأسي نأ يكزملل

 ۔۱۷۲ / ٠١ ج ینغلا )١(

 . ٢ / ١45 ج رايتخإلا )٢(
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 وه : ةعقرلا رخآ كلذ يف بتك ہدنع مهتلادع ترهظ نإف « مهقوس

 ةعقرلا متخو « لدع ريغ هنأ بتك الإو ةداهشلا زئاج يدنع لدع

 . اوحرج لوقي الو كدوهش يف دز ىعدمل يضاقلا لوقيف ء اهدرو

 دبعلاو محر يذ لكو دلاولاو ء دلولا لوق رسلا ةيكزت يف لبقيو
 مهدعي رافكلا دوهشلاو < رابخأ األ فذق يف دودحملاو ىمعألاو

 نيكرشملا لودع نع نيملسملا لأس نوملسملا مهفرعي مل نإف نوملسملا

 . (١)دوھشلا نع كئلوأ لأسي مث

 ددع داز ولو . تانيبلا تواست اذإ لیدعتلا ىلع مدقم حرجلاو

 طرتشيف ةداهش ةیکزتلا نأ يف دمحم لوقب ذخؤيو ىرخألا نع امهادحإ
 ددع مهلثامي نأ ہدوھش ددع ثيح نم قح لكل بسانملا ددعلا اهيف

 .نيكزملا

 : ةداهشلا ىلع ةداهشلا

 مهضعب وأ مهلك دوهشلا نع ةداهشلا لمحتي نأ دوصقلا

 دوهشلاب قح رذعل مہنع ةباين مكاحملا مامأ اهنودؤيو اهلهأ نم مهريغ
 . نييلصألا

 اهيلإ جايتحإلل ةداهشلا ىلع ةداهشلا ءاملعلا زاجأ : اهزاوج

 تمزل ةيندب ةدابع ةداهشلا نأ سايقلا نأل فانحألا دنع اناسحتسا

 ال ىتح ةرورضلل مهريغ اهزاجأو ¢ اهيف ىرجت ال ةباينلاو لصألا

 . قوقحلا عيضت

 )١( ص عجرملا سفن ١95 .
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 : هيف زوجت ام

 یو 2 صاصقلاو دودحلا ريغ ف ةزئاج اهنأ فانحألا بهذم

 اهنأ ةيكلاملا بهذمو « ةفينح وبأ اهزجي ملو فسوي وبأ اهلبق ريزعتلا

 يفو نییمدآلا قوقح یف اھزاوج ةیعفاشلا بهذمو . ءىش لک يف ةزئاج

 طاقسإلا لبقت ىتلا هللا دودح امأ طاقسإلا لبقت ال ىتلا هللا قوقح

 : نالوق اهيف مهدنعف

 قوقحك ةداهشلاب تبثت انآ كلذ اوللعو اهزاوج : اهدحأ

 يهف نييمدآلا قوقح يف ةزئاج ةداهشلا ىلع ةداهشلا تمادامو نييمدآلا

 . كلذك

 نييمدآلا قوقح نع قرتفت هللا دودح نأل زاوحلا مدع : اهيناث
 صاصقلا يف اهلوبق مهوق نم ذخؤيو طاقسإلاو ءردلا ىلع ةينبم اهنأب
 ۱ یمدآ قح هنأل

 الو قوقح او لاومألاو نويدلا ٤ اهزاوج : ةيمامألا بهذمو

 .ركب يبأ لوق

 يف اهلوبقو صاصقلاو دودح ا ريغ يف اهزاوج : ةليانح ا بهذمو

 ۱ ءيش لك

 ‹« لاومألا يف اهزاوج ىلع نوقفتم ءاملعلا نأ : اذه نم لصحتو

 : يف اوفلتخا مهنكل لا ا هب دصقي امو

 ةداهشلاب تبثي قح اهنأ ىلع ءانب اهوبق لوألا : نيلوق ىلع دودحلا-١
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 . اضيأ انه لبقتف اهيف ةلوبقم يهو ىرخألا قوقح ا هبشأف

 رتسلا ىلع ةينبم اهنأل اهريغ نع قرتفت : دودحلا نأل اهعنم : يناثلا

 دوجوو « رارقأالا نع عوجرلاو طاقسالاو تاهيشلاب ءردلاو

 لامتحا اهيلإ قرطتي يه ذإ ههبش اهيف دهاشلا ىلع ةداهشلا
 يف كلذ لامتحا عم عرفلا دوهش يف بذكلاو وهسلاو ضرغلا
 وهو لصألا ةداهش يف دجويال دئاز لامتحا اذهو < لصألا دوهش

 الأ بجوف لصألا دوهش ىلع ةردقلا عم لبقت ال اهنأ ليلدب ريتعم
 يف ةجاح الو ةجاحلل لبقت األو . تاهبشلاب ءيردني ايف لبقت

 - اهيف صن ال هنألو هيلع ةداهشلا نم ىلوأ هبحاص رتس نأل دودحلا

 ال لصألا ةداهش ىلع اهسايق حصي الو  ةداهشلا ىلع ةداهشلا

 . ؛١)اہتابثِإ لطبف قرفلا نم هركذ قبس
 ال ىمدآ قح هنأل اهلوبق : لوألا : اضيأ نيلوق ىلع : صاصقلا - ۲

 . لاومألا هبشأف هرتس بحتسي الو رارقإلا نع عوجرلاب طقسي
 « تاهبشلاب ءردت ةيندب ةبوقع صاصقلا نأل اهوبق مدع : يناثلا

 . دودحلا هبشأف

 ‹ نيدهاشب هتوبث يف فذقلا لح ىلع دماح نبا هساق : حاکنلا ۳

 ةهبشلاب ءردي ال حاکنلا نأب دودح ا نيبو هنيب اوقرف ءاملعلا نکل

 . لام اک ةداهشلا ىلع ةداهشلاب تبثیف

 : اھلمحت
 ىلع دهشأ : عرفلل لصألا دهاش لوقب نأ : ةیفن ا بهذم

 لب دهشأ ظفل طرتشي م : ةيكلالا بهذمو ء اذكب دهشأ ينأ يتداهش

 )١( ج ينغملا ٠١ ص ۱۸۲ .
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 عمسی نأ يهو ىرخا ةقيرط اودازو ليمحتلا ققحمو هانعم ىدؤي ام

 بهذم اذه يف مهقفاوو . مكاحلا دنع ةداهشلا يدؤي لصألا عرفلا

 دنع ةداهشلا نأ نوري مهو . دمحأ مامإلا بهذم يف ةياورو ةيعفاشلا

 دنع ةداهشلا نألو « ءاعرتسا اهرهاظ يف نكي مل نإو ليمحت مكاحلا

 ء ةلوبقم رمألا اذهب هتداهشف « هب مكاحلا مزلي ا الإ نوكت ال مكاحلا

 الو ةداهشلل لقن اذه نأب نيلوألا ىلع يأرلا اذه باحصأ بيجيو

 . “')هتداهش ىلع .دهشي لب هتداهش لثم دهشي ال هنألو « هيف ةبانإ

 لوقي لصألا دهاش عمسي نأ : ةثلاث ةقیرط ةيعفاشلا دازو

 ‹ الثم عيب وأ رهم نم اذك ببسب اذك نالف ىلع نالفل نأ دهشأ رخآل

 ةداهشلا اوزاجأ كلذلف قحلا دوجو ىلع لدي ببسلا ركذ نأ نولوقيو
 ناک اذإ ام ةقيرطلا هذه ةيكلالا بهذم صصخ دقو . كلذ لثمب

 : نامکح كلذ يف مهو كلذب هدهشي هعمسو ةداهش ىلع هريغ دهشي

 . لقنلا زوجي ال : امهدحأ

 . "روهشملا وهو زوجي : ةيناثلا

 : اهؤادأ

 دهاش لوقي نأ لمحتلا يف مهتقيرطل اقفو فانحألا لوقي

 دهشأ يل لاقو « اذكب هتداهش ىلع يندهشأ انالف نأ دهشأ » : عرفلا

 . ٤ / 7١4 جريبكلا حرشلا ۔٣۳۳ / ٢ ج بذهملا- ٠١ / ١9١ ج ينغملا (1)
 . ٠٣١ / ؟ ج بذهملا )٢(

 . ۲۰٢ / ٤ج ربیکلا حرشلا (۳)

 ل - ۳۷٦



 ةريصق نیتغیص نیب طسو ةغيصلا هذه نأ نوريو « اذكب يتداهش ىلع
 لاقو » : هلوق نإ دمحمو ةفينح وبأ ىري امک ةلوبقم ا يه اهنأو ةليوطو

 وهو ء ةداهشلا ىلع ةداهشلا لوبقل طرش « يتداهش ىلع دهشأ » يل
 : ءادألا ةيفيك نع ينغملا بحاص لوقيف مهريغ امأ . نامزلل بسانملا

 نبا نالف نأ دهشأ لوقي هنإف « ةداهشلا هاعرتشا دق دهاشلا ناك اذإ

 نأ دهشي هنأ يندهشأ « هتلادعو هبسنو همساو هنيعب هتفرع دقو نالف

 اذکب يدنع رقأ انالف نأ وأ « اذكو اذك نالف نبا نالف ىلع نالفل

 دهشأ : لاق هريغ دهشي هتعمس نإو « اهركذي مل هتلادع فرعي مل نإو

 نالف ىلع نالف نبا نالفل نأ هتداهش ىلع دهشأ نالف نبا نالف نأ

 نبا نالف نأ دهشأ لاق مكاحلا دنع دهشي هعمس ناك نإو ء اذكو اذك

 قحلا بسن ناك نإو اذكب مكاحلا دنع نالف نبا نالف ىلع دهش نالف

 نبا نالفل نأ دهشأ : لاق نالف نبا نالف نأ دهشأ لاق هببس ىلإ

 دار اذإو ءاذكو اذك ةهج نمو اذكو اذك نالف نبا نالف ىلع نالف

 . ('3ءادألا يف هانركذ ام ىلع هبتك كلذ بتكي نأ مكاحلا

 : اهوبق طورش

 وأ سبح وأ ضرم وأ ةبيغ وأ تومل لصألا ةداهش رذعتت نإ
 ءاهقفلا ةملك تقفتا دقف : توما امأ 3 هريغ وأ ناطلس نم فوخ

 لبقت ال : يبعشلا لاق ىتح عرفلا ةداهش لوبقو زاوج يف هل ةبسنلاب

 ىلع هلوأت ىضاقلا نأ الإ اهلثم ةياور دمحأ نعو ء نيرضاحلاك اناكف

 )٤( ج ينغملا ۱۹۱/۱۰ .

 ۔۳۷۷ ے۰



 يبعشلا لوق ليوأت نكميو اهوحنو ةديعبلا ةبیغلا نم هانعم يفامو توملا
 . ()فالنلا لوزيف اذه ىلع

 |ميف ةداهشلا ىلع ةداهشلا لوبقل رذعتلا طارتشا ىلع ليلدلا امأ

 : يتأي

 ثحبلا نع ينغي لصألا يدهاش نم عاسلل ناكمإلا دوجو نأ - ١

 . ةداهشلل طوحأ وهو عرفلا ةلادع نع

 نونظم عرفلا يدهاش قدصو مولعم لصألا يدهاش عامس - ؟

 . ىلوأ نيقيلاب لمعلاو
 . هيلع ةداهشلا تبثت عرفلا ةداهشو قحلا تبثت لصألا ةداهش ۳

 طلغ . اهيلإ نيلامتحا قرطت ببسب فعض اهيف عرفلا ةداهش - ٤
 تابثإل ضہنت مل كلذلو اهيف نهو كلذو عرفلا طاغو ء لصألا
 . صاصقلاو دودحلا

 ففخ ةريخألا نأل حيحص ريغ تانايدلا رابخأ ىلع اهسايق نإ - ه

 يهو « ظفللا الو ةيرح الو ةيروكذ الو ددع اهيف طرتشي مو اهيف
 . لقنلا ةداهش فالخب سانلا مومع يف اهيلإ جاتحم

 : ةبيغلا ببسب رذعتلا دنع لوبقلا ىلع ليلدلاو
 نيرضاحلا اضيأ فلاخت ىهو < توملا ىلع ةييغلا لاح سايق

 . كلذ ريغ نكي ملف نكمم نيرضاحلا لاوقأ عامس نإف

 )١( ص قباسلا عجرملا ۱۸۸ .

 )٢( ج ىنغملا ٠١ ص ۱۸۸ .

 ۔۳۷۸صے



 لاوقألا فانحألا بهذم ىفف ةبيغلا ةدم يف ءاملعلا فلتخاو
 ۱ : ةيتآلا

 . رصقلا ةفاسم يهو اهيلايلو مايأ ةثالث اهتدم :ةفینح يبأ لوق ١

 ءادأل رضح ول عضوم يف لصألا دهاش ناك اذإ : فسوي يأ لوق - ۲

 . ةداهشلا ىلع ةداهشلا تزاج ةلزنم يف ثحبي ال ةداهشلا

 ةداهشلا ىلع ةداهشلا زوجت هنأ : لوقت ةياور رداونلا يف دمحم نع 7

 . احيحص رصملا يف لصألا ناك نإو

 دهشف دجسملا ةيواز يف لصألا ناك اذإ دمحم نع ىرخأ ةياور - 5

 . هتاهش لبقت دجسملا كلذ نم ىرخأ ةيواز يف هتداهش ىلع عرفلا
 . ١١رصللا يف اوناک نإو لبقت : فسوی يبأو دمحم نع عطقألا

 ةفاسم قوف ةبيغلا نوكت نأ : امهوأ : نالوق ةيعفاشلا بهذمو

 يناثلا لوقلاو . رصقلا ةفاسم قوف نوكت نأ : |ےھیناثو . ىودعلا

 . بهذا يف فيعض

 هنم مزليال ناكمب نوكت مهدنع ةبيغلا نأ : ةیکلا لا بهذمو

 تناك اذإ ةداهشلا نأ مساقلا نبا ىريو . رصقلا ةفاسم يهو ءادألا

 رایتخا وهو مايأ ةثالث نم ةبيغلا تناك اذإ الإ لقنلا زوجي الف دودحلا يف

 . ريدردلا

 ٠ نايأر : ةلبان ٢ا بهذم ينو :

 )١( ج نيدباع نبا ةیشاح ةلمكت ۷ / 010

 ج جاتحملا ينغمو جاہنلا (؟) ٤ / 00) .
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 هنكميال لصألا دهاش وهو عضوم يف ناسنإلا نوكيرأ : لوألا

 . هموي يف هنم ةدوعلا هيف

 نودام نأل رصقلا ةفاسم ربتعت : باطخلا يبأ لوق : يناثلا

 '')!صعخربلا يف رضاح ا مكح يف كلذ

 لصألا دهاش نوكي نأ نامزلا اذهل ةبسنلاب ہراتخا يذلاو

 قدص نم یضاقلا دكأتي نأ دبالو ناكملا لوهجم وأ . نطولا جراخ

 سلجم ىلإ روضحلا هعم رذعتي نأ ضرملا طرشو ؛ هلمحت یف عرفلا

 . ةداهشلاب ءالدإلل يضاقلا

 نجس يف سبح ا اذه ناك اذإ فانحألا ]اق دقف : سبحلا امأ

 دوعيو دھشیف هجرخي نأ ىضاقلل نكي هنأل لقنلا زوجيال یضاقلا اذه

 ةداهشلل جرخي نأ عيطتسي الو يلاولا نجس يف ناك اذإو . نجسلا ىلإ
 سبح بہسب اقلطم اهزاوجب نالوق بهذملا يفو . داهشإلا هل زاج

 ىضاقلا سبح نيب قرف ال : نيدباع نبا ةيشاح ةلمكت يفو « لصألا

 اهئادأل حرخم ةداهشلا ءادأ همزل نم نإف دحاو سبح ا لب يلاولاو
 (")هعم ةظفاحمب

 هبحاص سبحي فوخل ا نأل سبح اب هقاحلإ نكميف : فوخلا امأ

 ۱ هنم افئاخ ناك نإ

 ءاوس 43 اقلطم اقلطم ةأرملا نع لقنلا ةيكلاملا زاجأ 0 ةأرملا نع لقنلا

 )١( ةذملا / 506 .

 ) )۲ج نيدباع نبا ةيشاح ةلمكت ۷ /  ۲٢٢۔

 ۔ ۰۷۶ -



 يف جورخلا مدع اهنأش ةأرملا نأب : نوللعيو ةردخ ريغ مأ ةردخ ناكأ

 نوكيال ىتح مكحلا سلجم ةرضاح نوكت الأ طرشب . 2)يواعدلا

 . 2 اثبع اهنع لقنلا

 لاجرلا طلاخت ال ةردخم ةأرملا نوكت نأ اوطرشف فانحألا امأ

 : يودزبلا لوقي ةردخملا فيرعت يفو "”ةجاحو ماحل تجرح نإو
 نم مراحملا ريغ اهاري الو ابيث يث وأ تناك اركب ةزرب نوكت ال نم يه

 وه اك  بناجأ لاجر اهآرف ةصنملا ىلع تسلج نم امأ ء لاجرلا

 . ةردخ نوكتال  دالبلا ضعب ةداع

 : لصألا دوهش طورش

 نم مهيف سيلو « ةلوبقم مهتداهش نوكتف : ةداهشلل مهتيلهأ - ١

 . اهوبق نم مهعنمي

 مهعنمي ام مهيلع أرطي الأ ىنعم ىلع مكحلا ىتح ةيلهألا رارمتسإ - ۲

 كلذ يف بهاذملا فالتخا ىلع اروضح اوناك ول ةداهشلا ةيلهأ نم

 توملا ىلع نونحلا اوساق مهنأ ثيح ةيكلاملا دنع نونجملا ادع ام

 لقنو . ©0ةيعفاشلا دنع اذكو ؛ نونحلا عنامب لقنلا رضي الف

 )١( ج ریغصلا حرشلا ٢ / ۳٦۷ .

 . ۳٦۸ ص ٢ ج كلاسلا ةغلب (5)

 )٣( ج ( نيدباع نبا ةلمكت ) راتخملا ردلا ۷ / ۱٢٦١ .

 )٤( نيدباع نبا لاوقأ نم عجرم ا سفن / ۲٢٢ .

 ۱ ٥٥٤ ص ٤ ج جاتحملا ینغم ۳٦۸ ص ٢ ج ريغصلا حرشلا (٥ہ)

 . ۳٦۸ ص ۲ ج كلاسلا ةغلب )١(
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 اذه فانحألا ضعب دنع : مکح ا ىتح لصألا ةبيغ رارمتسا ۔۳

 اذه نيدباع نبا ةلمكت يفف لصألا دوهش يف طرش فصولا
 ةيناخلا یف ام لدتسا رحبلا بحاص نإ : لاقو رحبلا نع لقنلا

 رضح مث ء لوصألا ةداهش ىلع اودهش اعورف نأ ولو » : هلوق نم

 بحاص قلعو « عورفلا ةداهشب يضقي ال ءاضقلا لبق لوصألا
 ول لوصألا نأ داهشإلا لطب لوقي نأ نود ىضقي ال : هلوقب رحبلا
 ال هنأ : نيدباع نبا قلعيو ء مهتداهشب ىضق كلذ دعب اوباغ

 ىلع داهشإلل الطبم روضحلا دعي نأ رحبلا بحاصل يغبني
 اذه لوقي نأ ىلإ . . . هكرت دقف ردلا بحاص امأ : ةداهشلا
 رهاظلاف مهروضحب لطبي فوس ءاضقلا نإف بيجع فالتخا
 الطبم مكحلا لبق لوصألا روضح اودع ةيعفاشلا نکل 2)همدع

 .“"” عرفلا ةداهشل

 مكحلا لبقو ءادألا دعب ولو ةداهشلا نع عورفلل لوصألا يبن مدع - ٤

 عورفلا عنم لوصألل سیل هنأ نیدباع نبا ررقيو '”رھظألا ىلع
 ۱ (*)ههليمحت دعب ةداهشلا نع مهينو

 وأ مهدهشن مل وأ ةداهش انلام اولوقي نأب ةداهشلا لوصألا رکنی الأ ٥_

 . “°” انطلغو مهاندهشأ

 )١( ۔ ۲۳۱ ہج/ ۷ ج نیدباع نبا ةلمكت ۲۳٢ .

 ) )۲ج بذهملا ٢ ص  ۳٣٣۔

 )٣( ص ۷ ج نيدباع نبا ةلمكت ۲۳۲ .

 . ۲۳٢ ص عجرملا سفن (5)

 . ۲۳۳۔٢۲۳ / عجرملا سفن (5)
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 تر
 یںچا يروا ںی

 ANA یوزر مد ےہ

 : عرفلا دوهش طورش

 ١ - ءادأو ٌدامحت الصأ ةداهشلل الهأ عرفلا نوكي نأ .

 ءاهقفلل طرشلا اذه يفو هيف دھشت عيف ةأرما لصألا اذه ناك

 لاوقأ :

 ىلع ةداهشلا باصن دهشي نأ نم دبال هنأ نوري فانحألا - أ

 ولو « لصأ لك ىلع ناتأرماو لجر وأ نالجر لصألا ةداهش
 نم دبال لوصألا دوهش باصن نم ةدحاو يه ةأرما تناك

 ام كلذ يف مهتجحو . اهتداهش ىلع ةداهشلا باصن دوجو

 ىلع دهاشلا ةداهش زوجت ال : هنع هللا يضر يلع نع يور

 رياغتي نأ مهدنع طرتشي الو ()نینثا انوكي ىتح دهاشلا

 دحأ نع ناعرفلا نوكي نأ زوجي لب لصأ لك نع ناعرفلا

 لوق كلذ ىلع مهليلدو ء رخآلا لصألا نع نيعرف نيلصألا

 ريغ نم نينثاب ءافتكإلا  هقالطإ عم  ديفي هنإف قباسلا يلع
 ىلع هقالطإ لدف ء ناعرف لصأ لك ءازإب نوكي نأب دييقت

 نع دري ملو نيلصألا ةداهش ىلع اعيمج نيعرفلا ةداهش زاوج
 . 229 عامجإلا لحم لحف ةفالخ يلع ريغ

 « نايعرف نادهاش لصأ لك نع لقني نأ نوري ةيكلاملا ۔ ب

 لك نع نانثابو نيلصألا نع نودهشي ةعبرأب قدصي اذهو

 )١( ج نيدباع نبا ةلمكت ۷ / ۲۲۷ .

 ) )۲ص عجرملا سفن ۲۲۷ .
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 نیلصألا دحأ نع نانثإ ةثالثب قداصو رياغت نود لصأ

 وهو لصأ امهدحأ نینئاب قدصي ال نكلو هسفنب لصأو
 دهشي نأ دبال انزلا يف اذكو ء يناثلا نع نادهاش رخآلاو

 ةتسلابو ةعبرألاب ققحتي كلذو . لصأ لك نع ةعبرأ

 ال عرفلا ةداهش نأ اهيلع نودمتعي يتلا مهتدعاقو « رشع

 زوجي مھدنعو رضح ول لصألا ةداهش تحص اذإ الإ حصت

 دهشو نيلصأ نع ناعرف لقن ولف لصأب لقان قيفلت انزلا يف
 . “ةداهشلا تزاج نارخآلا نالصألا

 يفو لصأ لك نع ناعرف لقعي نأ نوطرتشي ةیعفاشلا - ج

 نع لقنلا زاوج : لوألا : نالوق يناثلا لصألا نع اهرياغت

 ةداهشب زاجف نينثا لوق تابثا هنأل رياغت نود رخآلا

 نم دبال : يناثلا . نيسفن رارقإ ىلع ةداهشلاك نيدهاش

 اأ كلذل لدتساو ىلاعت هللا همحر ينزملا لوق وهو رياغتلا

 ىلع هيف ادهش اذإف « دحاو دهاش ماقم لمحتلا یف اماق

 ناك اذإو نيترم قحلاب دهش اذإ دهاشلاك راص رخآلا دهاشلا

 ةداهش نيلوقلا دحأ يف لبق نيتأرمإو الجر لصألا دوهش
 لصألا دوهش ناك اذإو ء ةتس الإ لبقي ال رخآلا یفو نيلجر

 ةداهش نيلوقلا دحأ يف لبق عاضرلاو ةدالولا يف ةوسن ةعبرأ

 لصألا نأل نيلجرلاب يفتكيو نہنم دحاو لك ىلع نيلجر
 « لاجر ةيناث نم دبال رخآلا لوقلا يفو . نیلجرلاب تبثی
 : ةيتآلا لاوقألا انزلا يفو

 . ۳٦۸ ص ٢ هج ريغصلا حرشلا (۳)
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 نم لك نع امهالك ةعبرألا ىلع نينثإلا ةداهشب هتوبث - ١

 . رياغتلا مدعب انلق اذإ ةعبرألا دوهشلا

 ضعب لاق دقو « ةعبرأ هلصأ نأل ةعبرأ ىلإ جاتحي - ؟

 تشي ام اذكف نيعرف نم دبال نيلصأب تبثي ام نأ ةيعفاشلا
 هباصن عم قفتي ىتح عرفلا یف ةعبرألا نم هيف دبال ةعبرألاب
 . ىلصألا
 الإ لصأ لوق تبثي ال هنأ ىلع ءانب ةينامشب الإ تبثي ال - ۳
 مهل عرفلا دوهش نوكيف ةعبرأ انزلا دوهشو عرف يدهاشب

 هنأ ىلع ءانب انزلا تابثإل ايعرف ادهاش رشع ةتس نم دبال ۔ ٤

 ةعبرأ انزللو هلصأ هب تبث اب الإ دھاش لك عرف تبثی ال

 . ('”)نیعرف دوهش ةعبرأ نم لصأ لك نع دبالف دوهش

 ىلع ولو نيعرفب لصألا يدهاش ةداهش تبثت هنأ نوري ةلبانحلا د

 اذه ىلعو ")رخخآ عرف عم لصأب قحلا تبثيو عرف لصأ لك
 فلتخي الو مهدنع اطرش سيل لصألا نع عرفلا يف ددعتلاف

 نباو نسحلاو يبعشلاو حيرش لوق وهو اذه يف دمحأ مالك

 نبا ريمتو « يتبلاو قاحساو يروثلاو ىليل يبأ نباو ةمربش
 ىتح اذه ىلع ملعلا لهأ لزي مل : قاحسا لاقو . . سوأ
 لزي ملو « زوجي دهاش ىلع دهاشو دمحأ لاقو . ءالؤه ءاج

 . "هنود نمف حيرش اذ ىلع سانلا

 )١( ج بذهملا ٢ ص  ۳٣٣”ه ,

 . ۳۷۷ ص ۲ ج عبرملا ضورلا (۲)

 . ۱۹۲ ص ٠١ ج ینغلا )٢(
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 اذإ ةأرملل لقنلا زاوج ہدافم فانحألا نع لوقنملا : ةروكذلا ۔٣

 لجرو لجرلا عم ةأرملا لقنو لجر |مھعمو ىرخأ اهعم تناك
 تناك اذإ امأ ءاسنلا هيف دھشت |يف ةيكلاملا دنع ةلوبقم لقان |مھعم

 دنع زوجت ال يلصأ دهاش لجر عم نيتلقانلا نيتأرملل ةداهشلا

 نيتلقان نيتأرملا ةداهش لوبقب يئاتنلا یفتکا دقو ١2)ةيكلاملا ضعب

 . 2")ءيرجت ةداهشلا هذه نأ ربتعاو يلصأ لجر عم

 ةداهش ةداهشلا ىلع ةداهشلا يف لبقي ال هنأ ةيعفاشلا بهذمو

 ةداهشلا ىلع ةداهشلا يف لبقي الو : يزاريشلا لوقي . ءاسنلا

 الو لامب سيل هنأل ءاسنلا ةداهش ىضاقلا ىلع ىضاقلا باتكو

 ةداهش هيف لبقي ملف لاجرلا هيلع علطي امم وهو لالا هنم دوصقلا
 . ° حاکنلاک ءاسنلا

 لوقت ةياورف دمحأ نع هيف ةیاورلا تفلتخا : ةلبانحلا بهذمو

 يف الخدم ءاسنلل نأ ةیناشلاو ةيعفاشلا لوقك ةيروكذلا طارتشاب

 يف نيتداهشب تبثي هب دوهشملا ناك ول ةداهشلا ىلع ةداهشلا

 نيتأرما ىلع نیتأرما ةداهشف : دمحأل ليق : برح لاق . لصألا

 هنأ يعازوألا ركذو « لجر امهعم ناك اذإ ينعي . معن لاق ؟ زوجت

 دوصقملا نأ هجوو « ةأرملا ىلع ةأرملا ةداهش زيجي سوأ نب ریمن عمس

 تلبقف لصألا دوهش هب دهشي يذلا قحلا تابثإ عورفلا ةداهشب

 سیل هنإف صاصقلاو دودحلا قرافيو . عيبلاك نيتداهش هيف

 . ۳٦۹ ص ٢ ج ريغصلا حرشلا )0(

 . ٣٠٣١ ص٢ ج بذهملا (۳)
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 ةمادق نبا لدتساو . لاحب لام تابثا امه ةداهشلا نم دصقلا

 تبثت یھف لصألا دوهش نوتبشي ٹی اوناک اذإ عرفلا دوهش نأب اذهل

 « مهتداهشب تبثت : يف قحلا سفن نوشی اوناك نإو ء مہ :داهشب

 امك نہتداھشب تبثيف لام ا هب لصق ام وأ لاملاب ندهش لا نألو

 يلصألا دهاشلا فرعي نأ عرفلا ىلع بجي : لصألا دوهش ةفرعم - ٤

 دنعف « ةلماك ةفرعم هب ىضاقلا فرعي نأ طرتشيو ةلماك ةفرعم

 ىلإ ةبسنلاو . دجلاو بألا مساو مسإلا ركذ نم دبال فانحألا
 عرفلا دوهش لدع اذإو . ؛'!ۃریغصلا ةكسلاو ىربكلا ةلحملا

 اوتکس نإو ةيكزتلا لهأ نم مہنأل مهليدعت زاج لصألا دوهش

 بجاولا نأل فسوي يبأ دنع مہنع يضاقلا لأسيو « زاج مهنع

 ةلادعلا يضاقلا فرعتي اهولقن اذإف « ليدعتلا نود لقنلا مهيلع

 دمعو ةداهشلا درل اببس مهتوكس ىريف دمحم امأ « مهريغ نم

 ")هب اودهش |میف مهنم اكش مهتوكس ربتعا هنأل اهلوبق

 هنع لقني نأ دعب هلصأل عرفلا ةيكزت نوزيجيف : ةيكلاملا امأو

 ةحارلاب هماهتإل ةمهتلا ةوقل عرفلل لصألا ةيكزت نوزيجي الو « هتداهش
 ةمهتلاب اولوقي مل مهو یضاقلا مامأ ةداهشلا ءادأ نم مہنع لقنلا يف

 لقنلا جيورت يهو « ةدوجوم اأ عم لصألا يكزي نيح عرفلل ةبسنلاب
 ةداهش يف ففخي ملام اهيف ففخ لقنلا ةداهش نأل كلذو « عرفلل

 )١(المغني ج ٠١ ص 19١ .

 )٢( ج رايتخإلا ٢ ص 75٠١ .

 . ۲۰۹ ص عجرملا سفن (۳)
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 . (١)لصألا دهاشلاب فيرعتلا نوطرتشي مهو « لصألا

 امب لصألا دهاش ةيمست نم عرفلا دهاشل دبال : ةيعفاشلا لاقو

 مهامس نإف هتلادع ملعت مل فرعي مل اذإف طرش هتلادع نأل هب فرعي

 يمس نإو نيمهتم ريغ مهنأل مهتداهشب مکح مهولدعو عرفلا دوهش
 نأ زوجي هنأل مهتداهشب مكحي مل مهليدعت نود نييلصألا نويعرفلا

 . 29مكاحلا نود نييعرفلا دنع الودع نويلصألا نوكي

 : عامسلا ةداهش

 ال ةعامح رابخأ ىهو ةيقيقح امهادحأ : نيتقيرطب تبثت ةرهشلا

 : ةيناثلاو . رهتشنو رابخألا عباتنو بذكلا ىلع مهؤطاوت مهوتي

 . نيتأرماو لجر وأ نيلدع نيلجر ةداهش يهو « ةيمكح

 : اهطورش

 ١ - هل دهشي امنإو ةزئاح دي نم قحلا جرختسي الآ .

 نيعبرأب نورخآ هدحو ةنس نيرشعب مهضعب ةّدحو نامزلا لوط - ۲
 . نيسمخ وأ ةنس

 . هل دوهشملا فلحي نأ ۔۳

 ٤ - ةداهشلا ىلع ةداهش تناك الأو مهنم عومسملا عمسي الأ .

 - ةيكلاملا دنع  دوهشملا ىلع ادعاصف نانثإ كلذب دهشي نأ  ه

 )١( ج يقوسدلا ةيشاحر ريبكلا حرشلا ٤ ص ٠١5 .

 ج بذهملا (؟) ٢ ص ۳٥٣ .
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 . تاقثلا نع ایشاف عاسلا نوکی نأ - 5

 ةئام اهيفو ةليبقلا يف عامسلاب نانثإ دهش نإف بيرلا نم ةمالسلا ۷
 “لبقت مل (هنانسأ نم

 : عامسلا ةداهش اهيف لبقت ىتلا عضاوملا

 : قيضمو عسوم نیب عضاوملا هذه ىف ءاھقفلا فلتخا

 : ىفنحلا بهذملا أ

 نودب ةداهشلا نوكت نأ نوطرتشيو - ىضاقلا ةيالو  ءاضقلاو

 ال ناكم يف قفتي دق توملا نأل ةداهشلا ظفل هيف طرتشي الو « ةأرما

 عماستلا ةداهشو ¢ جرح تدوملا يف ددعلا طارتشاو 3 صخشلا ہرضحم

 يف فالخ هيفف فقولا امأ . قاتعلاو قالطلاو كالمألا يف لخدت ال

 ةلزنمب ريصيف . نالعإلا نم رثكأ برقلا يف ءافخإلاو « ةبرق هنأل زوجي

 ‹« رهملا نم اذكو اذك ىلع هتجوز اهنأ مهوربخأ اذإ اودهشي نأ ةيناثلاو
 اوفلتخاف لوخدلا امأو : فالخ هيفو بسنلا ىلع ساقيف ءالولا امأو

 ماكحأ هب قلعتتو « رهتشي رمأ هنأل هللا همحر سخر سلا هزاجأف هيف

 . 2"2ناصحألا توبثو ةدعلاو رهم او بسنلا نم ةروهشم

 )١( ج ماكحلا ةرصبت ١ ص  ۳٤۸-۳٤۲فرصتب .
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 : يكلاملا بهذملا ۔ ب

 ۔ هفسلا ۔ رفکلا ۔ حیرجتلا  لزعلا : ةيتآلا عضاوملا يف

 - تاقدصلا ۔ سابحإلا ۔ عيبلا - لیدعتلا  مالسإلا  دشرلا  ةيالولا

 ۔ ةدالولا - بسنلا  ةمسقلا ۔ حاکنلا - قادصلا - علخ ا  عاضرلا

 - ةبارح ا  كلم ا  ةيصولا  ةبهلا - ةجوزلاب رارضإلا ۔ لمحل ا  توملا

 . ؟ءالولا  قتعلا ۔ ثوللا  دقفلا  رسألا  قابألا

 - توملا ۔ بسنلا : اعضوم نيرشعو نينثا يف عاسلاب دهشي
 - ةجوزلا ررضت  عاضرلا  هلزعو يلاولا ةیالو  ةيالولا - حاکنلا

 - حیرجتلا ۔ لیدعتلا ۔ فقولا  ةميدقلا ةبرشألا ۔ تاقدصلا

 ۔ ةیاصولا  ةدالولاو لمح ا  هفسلا ۔ دشرلا ۔ رفکلا  مالسإلا

 الف فقاولا طورش امأ ٠ بصغلا يدرواملا دازو ء ةماسقلا - ةبارح ا

 . 9 يوونلا هب ىتفأ امك ةضافتسإلاب تبثت

 : بنا بهذملا ۔ د

 - قلطملا كلملا - حاکنلا - ةدالولا - بسنلا : ةیتالا عضاوملا 5

 زوجت الو لزعلاو ةيالولا  ءالولا - قتعلا ۔ توملا  هفرصمو فقولا

 نظلا ةبلغ ىلع هينبم األ صاصقلا وأ دودحلا يف ةضافتسإلاب ةداهشلا

 ۱۹۹ - ۱۹۸ ص ٤ جريبكلا حرشلاو يقوسدلا - ۹ ص ١ ج ماكحلا ةرصبت )١(

 . ۳٦٣ ص ٢ ج كلاسلا ةغلبو ریغصلا حرشلا
 8# °0 ص يطويسللرئاظنلاو هابشألا (۲)

 ۔۳۹۰-



 عيضت نأ نع اظفح ءايشألا هذه يف تزاج امإو ء ةفيعض ىهف

 جتحاف طاقسإلاو ءردلا ىلع اهانبم نإف صاصقلاو دودحلا فالخب

 . “ملعلا ىلإ اهيف

 ملعلا هطباضو ادهاش هب ريصي ایف عفانلا رصتخملا يف زاج

 وأ لتقلا وأ بصغلاك لاعفألل ةدهاشملاف عامسلا وأ ةدهاشملا ةدبتسمو

 بسنلا هب تبثیف عامسلا امأ ءطاوللاو انزلاو ةدالولاو عاضرلاو ةقرسلا

 . ©9ةيجوزلاو فقولاو كلملاو

 : ةربخلا لهأ ةداهش

 اہنونفو ةايحلا نوئشب ةفرعم م سانلا نم ماوقأ مه ةربخلا لهأ

 نأ نوفلتخي نيح سانلا دوعتو خلا . . . ةعارزلا يف - بطلا يف

 لوق مالسإلا لمه ملو ء هيف نوفلتخي ايف ةفرعملا لهأ مالك ىلإ اوعجري
 نإ ركذلا لهأ اولأساف# : هللا لوقي ثيح مهلاوئسب رمأ لب ةفرعملا لهأ

 ىلع هدعب نم ءافلخلاو لوسرلا ةنس تراسو 4 نوملعت ال متنك
 لاومألاب رصب مهل نمت ةفلتخملا تاهجلا ىلإ تاقدصلا يعماج لاسرإ

 نبا هللادبع ثعبي ناك يب يبنلا نأ ىور دقف ء ةاكزلا اهيف بجت يتلا

 لكؤي نأ لبق بيطي نيح لخنلا صرخيف « ربيخ دوهي ىلإ ةحاور

 )١( ص ةدعلا 5848-5497 .

 . ۲۸۸ ص (۲)

 ) )۳لحنلا / ٤۳ .

 ۔۹۱-



 يكل ء مهيلإ هنوعفدي نأ صرخلا كلذب نوذخأي دوهيلا ريخي مث ء هنم

 . 20 طرفتو رامثلا لكؤت نأ لبق ظفحت

 داوسلا حسمف فينح نب نامشع هنع هللا يضر رمع لسرأو

 امهرد بيرج لك ىلع عضوف بيرج فلأ فلأ نيشالثو ةتس هدجوف
 . 29ازيفقو

 مههايم ىلع سانلا اوقدص نأ زيزعلادبع نب رمع بتكو

 ةيمالسإلا رايدلا نولخدي نیذلا راجتلا نم روشعلا ذعخأ يفو

 رجاهم نب ميهاربإ نعف لاومألاب ةربخ هل نمم كلذب موقي نم رمع ىلو
 يف رثع رشاع لوأ انأو : لوقي ريدح نب دايز تعمس : لاق

 الو السم رشعن انكام » : لاق ؟ نورشعت متنك نم تلق « مالسإلا

 . (٩ بلغت ينب ىراصن رشعن ایک ادهاعم

 لوق ىلإ عوجرلا بجي ©”نوحرف نباو :٥9 يسلبارطلا لوقي

 : تاناویح ا رثاسو دیبعلاو

 )١( ج لوصألل عماح ا جاتلا ٢ ص ۱۸ .

 ) )5ص دیبع يبأل لاومألا ۹۸ .

 . ۵٥ ص ديبع یأل لاومألا (۴)

 )٤( ص قباسلا عجرملا ۷۰۹ .

 . ١7١ ص ماكحلا نيعم ()

 )٦( ص ماكحلا ةرصبت  ۷٤؟ ج .

"845 



 يف حارجلاب ةفرعمل او بطلا لهأ عجريو : نوحرف نبا لوقيو
 نولوتي نيذلا مهو ؛ ےضرعو هقمعو . حرجلا لوط ةفرعم

 كلذ ىلوتي الو كلذ لثم هندب وأ 5 ینا ا سأر نوقشيف ديف )0 صاصقلا

 سايق يف ءاسنلا نم ةفرعملا لهأ ىلإ عجري كلذكو اولاق « هيلع ينجملا

 ةفرعملا لهأ ىلإ عجريو ءاسنلا ةداهش هيف زوجت ام ناك اذإ هردقو حرجلا

 بويع يف ةفرعملا لهأ كلذكو باودلا بويع ةفرعم يف ءايركألا نم

 لهأ ىلإ عجريو . بويعلا رئاسو قوقشلاو عدصلا نم اهب امو رادلا

 لهأ ىلإ عجريو بايثلا بويعو تافلتملا ميوقت يف راجتلا نم ةفرعملا

  رامژلا نم صقني امو حئاوجلاب ةفرعملا لهأ ىلإ عجريو . لاجرلا
 ىلع ناسنإلا هثدحي امم ررضلا لئاسمب ةفرعملا لهأ ىلإ عجري كلذكو

 . «١20)كلذ عاونأو تاقرطلا يفوأ هراج

 اذإ الثم بوشلا ةميقب ريبخلا لدعلا امأو : مدلا يبأ نبا لوقيو

 اههجو ىلع اهادأ اذإ هتداهش تعمس مهرد اذكو اذك هتميق نأ دهش

 . ٩ يعرشلا اهطرشو

 رغصأوأ ءةغمادلاو ةمآلاو ةلقنملاو ةمشاهلاك اهنمرثكأ ناك يف ناكوأ ؟ال

 حارجلا نم اهريغو ةفئاحلا يفوأ ء قاحمسلاو ةمحالملاو ةعضابلاك اہنم

 يف وأ ءابطألا هب صتخي ءاد يف افلتخا وأ ؟ ءابطألا الإ اهفرعي ال یتلا

 ال نيراطيب وأ نيبيبط ىلع ردق اذإ هنأ يقرخلا مالك رهاظف ء ةبادلا ءاد

 دحاو ةداهش هيف لبقت ملف لاجرلا هيلع علطي امن هنأل « دحاو ءزجي

 )١( -ا/8 ص عجرملا سفن 7/8 .
 )٢( ص ءاضقلا بدأ ٦۲٤ .
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 لک نکال هنأل « دحاو أزجأ نينثا ىلع ردقي مل نإف « قوقح ا رئاسك

 ةعنصلا لهأ نم ةريخلا لهأ هب صتخي ام هنأل هب دهشي نأ دحاو

 لوق اهيف لبقي بايثلا تحت بويعلا ةلزنمب دحاو ةداهشب هيف ءيزتجاف

 . 0)2ىلوأ دحاولا لجرلا لوق لوبقف ةدحاولا ةأرملا

 ةيتآلا طورشلا ةربخلا لهأ يف رفوتت نأ بجي نامزلا اذه ينو

 مكحي ىتح مكحلا لبق مهوق ىلإ يضاقلا نئمطيو ةلادعلا ققحتت ىتح
 : هل نيبتي يذلا قحلاب

 ١ - ةداهشلل الهأ ةرخلا لهأ نم دحاو لک نوكي نأ .

 ءانب وأ ء هاري ام ىلع ءانب هنم بولطملاب مايقلاب يضاقلا هفلكي نأ - ١
 نأ لبق دهشي ال ىتح نيمصاختملا نيفرطلا دحأ بلط ىلع

 . ةمهت عضوم كلذ يف نوكيو دهشتسي
 نوكي نأ ىلوألاو نيفرطلا دحأب وأ نيمصاختملاب ةلص هل نوكت الأ “ 

 وأ جرح یف عقی ال ىتح نومصاختملا اهنم يتلا ةيحانلا ريغ نم

 . لوق يف لماجي
 ةلفس سلاجي الأو ةلدتعم سانلاب لاصتإلا يف هلاح نوكت نأ - 5

 . سانلا
 ىلع اسايق ةداهشلا نم قاشثيتسإلل بولطملا ددعتلا ةاعارم - ٥

 . ءاسنلاب

 كانه تناك اذإو ملعلا راشتنول نآلا ةرسيم طورشلا هذهو

 )١( ج يقغملا ٠١ ص ٢٤٠٢۔۲٤٢ .

 -۳۹٤٣۔



 ةريخلا لهأ دادعاب ةيانعلا رمألا يلو ىلعو اهردقب ردقتف ةرورص

 . ةاضقلل انوع اونوكيل

 : مكاحلا لامع ةداهش

 لبقت ءالؤهو المع ناطلسلا عم يدؤي نم لك مہ دوصقملا

 اذإ ةلوبقم هل مهتداهشو لودع مهو الداع ناطلسلا ناك اذإ مهتداهش

 اذإ الإ ناطلسلل لامعلا ةداهش لبقتو : راتخملا ردلا يفف الداع ناك

 ةيرقلا سيئرك مهملظ ةبلغل لبقت ملف ملظلا ىلع اناوعأ اوناك
 عيمج یف ءافرعلاو ء بكارملا يف نيفرعملاو فارصلاو ء يباح او

 كاكصلاو ةلعتفملا ءالكولاو . دهعلا ةاضق يرضحمو فانصألا

 ىلع هتداهشل دهاشلا نعل لح ىتح نيساخنلا قوس ةعطاقمك تاهجلا

 لامع هل دهشف ىعدا ريبك ريمأ : ةينابهولا نع لقنو . . لطاب

 . 22ضرألا برل عرازملا ةداهشك لبقت ال مهاياعرو هباونو

 ةماع دنع  ناطلسلا لامع  ةزئاج لامعلا ةداهشو : ةيادهلا ینو

 ء ملظلا ىلع اناوعأ اوناك اذإ الإ قسفب سيل لمعلا سفن نأل خياشملا

 لبقت همالك يف زواجي ال ةؤرم اذ سانلا يف اهيجو ناك اذإ لماعلا ليقو

 ىلع مدقي ال هتهاجول قسافلا يف هللا همحر فسوي يبأ نع رم امك

 . 220ةيذاكلا ةداهشلا ىلع رجأتسي ال هتباهملو ةءورملل اظفح بذكلا

 مهلمع سمي امم لوقلا ناك اذإ مهريغل ةبسنلاب ءالؤه لاوقأ امأ

 . ادوهش اوسيلو نوعدم لاوقألا هذه يف مهف هب نوطونملا

 )١( ج نيدباع نبا ةلمكت ۷ / 5119-1١١١ .

 ) )5۔۹۱/ ۳ ج ةيادهلا

 ۔۳۹۵۔-



 ید عيه رج
 ےس وردو نو سك

 : ةيوتكملا تاداهشلا

 تناك نإ امأ قئاثولاك ىهف ةيمسر تاهج نم تناك نإ هذهو

 . اهب دتعي ال اہنع ىنغي ام لقنلا ةداهش ىفف كلذ ريغ

 : ةداهشلا ةبصنأ

 هيف عفري قح لك يف دوهشلا نم بولطملا ددعلا نايب دوصقملاو
 بلاطي دقو لمحتلا دنع كلذو ةموصخلا عطقيل يضاقلا ىلإ عازنلا

 نآرقلا يف ةداهشلا ةبصنأ ىلاعت هللا ركذ دقو اهضعب يف ءادألا دنع

 : ةیتالا عضاوملا يف ميركلا

 نيديهش اودهشتساو # : ىلاعت هللا لوقي : لجؤملا نيدلا ةباتك أ

 نم نوضرت نم ناتأرماو لجرف نيلجر انوكي مل نإف مكلاجر نم
 . 4 ءادهشلا

 مكئاسن نم ةشحافلا نيتأي يتاللاو :  ىلاعت هللا لوقي : انزلا ۔ ب

 . 4 مكنم ةعبرأ نهيلع اودهشتساف

 تانصحملا نومري نيذلاو # : ىلاعت هللا لوقي : انزلاب فذقلا  ج

 . چ ةدلج نيناث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي م مث
 ةداهش اونمآ نيذلا اهمأ اي 8# : ىلاعت لاق : رفسلا يف ةيصولا - د

 لدع اوذ نانثا ةيصولا نيح توملا مكدحأ رضح اذإ مكنيب

 ۔ ۲۸۱ / ةرقبلا )١(

 8 ٠١ / ءاسنلا )٢(

 . ٤ / رونلا (5

 ۔۳۹۲۰۔



 . 4 مكريغ نم نارخاء وأ « مكنم

 نهوكسماف نهلجأ نغلب اذإف # : ىلاعت لاق : ةعجرلاو قالطلا -ه

 مكنم لدع يوذ اودهشأو فورعمب نهوقراف وأ فورعمب
 . 4 هلل ةداهشلا اوميقأو

 : كلذ نمف عضاوم يف ةداهشلا ةبصنأ ةنسلا تركذ دقو

 لاومألا يف أ

 : ىبنلا هل لاق يذلاو قباسلا سيق نب ثعشألا ثيدح - ١

 . « هنيميوأ كادهاش »

 لدع اذ دهشياف ةطقل دجو نم » : لي ىبنلا لوقي ةطقللا نعو - ۲

 . ۶)م لدع يوذوأ

 : جاوزلا يف ب

 . “4 لدع يدهاشو يلوب الإ حاكن ال » : ب يبنلا لوق - ١

 جوزلاو يلولا : ةعبرأ نم حاکنلا يف دبال » : هلك يبنلا لوق - ؟

 062 «نيدهاشلاو

 )١( ةدئاملا / ٠١١ .

 . ۲ / قالطلا (۲)

 . ٦ / ۸٦ ج ىنغملا (5)

 . ۲۹۳ / ٢ ج جاتلا )٤(

 .۹ / ۷ ج ىنغملا )٥(

- 4۷ - 



 : عاضرلا يج

 ءادوس ةأرما انتءاجف ةأرما تجوزت لاق ثراح ا نب ةبقع نع

 ةأرملا نإ : هل تلقو هتربخأف ئ يبنلا ت تيتأف اىكتعضرأ دق : تلاقف

 « ةيذاك اهنإ : تلقو . ههجو لبق نم هتيتأف . ضرعأف « ةبذاك

 هاور . كنع اهعد ؟ |مكتعضرأ اهنأ تمعز دقو اہ فيك : لاق
 . 20يراخبلا

 : صاصقلا يفد

 رييخ يف راصنألا نم لجر لتق نيح يب هللا لوسر ثيدح نم-١

 نادهاش مكل :(J لاقف ءكلذل هل اورکذف يبنلا ىلإ هؤايلوأ قلطأو

 . 0« مكبحاص لق ىلع نادهشي

 . ny مكيلإ هعفدأ هلتق نم ىلع نيدهاش ہنآ (J +: ال

 ةداهشلا ةبصنأ ءاهقفلا ذحخأ اهريغو صوصنلا هذه ءوض ىلع

 : يتأي ام ىلع

 : انزلا ةميرج : الوأ

 : صنلاب كلذو رارحأ لاجر ةعبرأ تابثإل ءاهقفلا طرتشا
 ةداهش اوزاجأ رهاظلا لهأ نکل .# مكنم ةعبرأ نهيلعاودهشتساف 3

 . ١٤۳-٠٤٤ / ۸ ج راطوألا لين ۲۹۱ / ۲ ج جاتلا )١(

 . ۳۰٣ / ۸ ج راطوألا لين (۲)

 . ٠٣ / قباسلا عجرملا )٢(

 ۔۳۹۸۰-



 كلذ يف نهدحو ءاسنلا ةداهش نإ اولاق لب ةميرجلا هذه يف ءاسنلا

 بهذملا نع يرصحلا ذاتسألا لقنيو (')ةوسن ينأث نكي نأ ىلع ةزئاج

 : يف صلختي وهو مزح نبا هلاق ام

 نع ىورامب اولدتسا تادرفنم ءاسنلا ةداهش اودر نيذلا نأ- ١

 دق اذهو « نيدلا يف الإ ءاسنلا ةداهش زوجت ال » : لاق لوحکم

 الإ اهيف زوجت ال ةداهش تاداهشلا نم » : يبعشلا نع هدض انيور

 زوجت نأ ةنسلا تضم » : لاق يرهزلا قيرط نمو « ءاسنلا ةداهش

 . « لاجرلا هيلع علطي ال ايف ءاسنلا ةداهش

 يف ءاسنلا ةداهش زوجتال » هنأ يلعو رمع نع لقنامب اولدتساو  ؟

 نع ىور دقو « دودحلا يف الو ءامدلا يف الو حاکنلا يف الو قالطلا

 هيلع دهشتف اثالث هتأرما قلط اناركس نأ هيلإ عفر دق هنأ رمع

 . اههتيب قرفو ةوسنلا ةداهش زاجأف ء ةوسن ةعبرأ

 يف ةدراولا صوصنلاب نيكسمتملا نأ : نيفلاخملا ىلع مزح نبا در - ۳

 ءاسنلا ةداهش زاجأ ةفينح وبأف . اهوفلاخ دق دوهشلا ددعو ةفص

 اودهشأو # : صنلاو لجرلا عم ةعجرلاو قالطلاو حاكتلا يف

 : مهل لاقيف مهلمشي صنلا نأ اوجتحا نأو ٭ مكنم لدع يوذ

 مہنم ةدحاو ىلعو مهيلع عقي نيتأرماو لاجر ةثالث ةداهش نإ

 ال يف ةدرفنم ةأرما ةداهش اولبق ةيفنحلاو « قرف الو دوهش ةعبرأ
 تءاج ةنسلا نأ عم عاضرلا يف اهولبقي ملو « لاجرلا هيلع علطي

 يف نلبقي ال ءاسنلا ىلع اعامجا ةيفنحلا یعدا نإو ء هيف اهوبقب

 )١( يرصحلل ءاضقلا ملع / ١١8.

- ۳۹۹ - 



 انلق ءاملعلا روھج فلاخ : اولاق نإف  ءاطع مہذک دودحلا
 ءاسنلا ةداهش مكلوبق مدع يف ءاملعلا متفلاسخ متناو : مه

 . عاضرلا يف تادرفنم

 بلاطلا نيمي عم |مھعم لجر ال نيتأرما لبق هنأب كلام ىلع در دقو - ٤

 اذه هنع ىور اذه يف افلس هل ملعت امو » ء لاومألاو ةماسقلا يف
 يف ةدحاو ةأرما ةداهش در يف ءاملعلا روھمج فلاخو « « لوقلا

 . تادرفنم ءاسنلا ةداهش لبقت ثيح لالھتسالا

 لاقيف « ةلجؤملا نويدلا ىلع لاومألا ةسايقب : ىعفاشلا ىلع درو ۔ ٥

 لاق نم نيب قرفلا امو » ؟ كلذ ىلع ماكحألا رئاس تمسق له هل
 كلذ ىلع سيقأ كلوق نيبو مكحو مکح لك كلذ ىلع سيقأ
 . «؟ مكحتلا الإ اذه لهو لامو لام هنأل اهلك لاومألا

 امأو ء قوقحلا عيمج يف ءاسنلا لوبق عنمي ام صوصنلا يف سیل ٦

 مهف « « كلذ الإ كل سیل هنيمي وأ كادهاش » : يب يبنلا لوق

 لجر ةداهش اوزاجأو « هيف سیلام هيلإ اومضو . هوفلاخ دق
 ةلجؤملا نويدلا الإ نآرقلا يف سيلو « اهلك لاومألا يف نيتأرماو
 . دسافلا مهسايقب ربخلا اذه ىلع اودازف طقف

 ةرمو « نيدهاش راضحا ةرم يعدملا فلك دق ةي لوسرلا نأ -

 نم لئاق لاق ام لك ىه ةنيبلا نوكت نأ بجوف ء ةقلطم ةنيب هفلك

 ىلاعت هللا مزلأ ام شاح ءيش لك يف اهوبق بجوف ةنيب هنأ نيملسملا
 . طقف لاجر ةعبرأ هيف ةداهشلا

 مالسلا هيلع هلوق ليلدب ةأرملاو لجرلا لمشت دهاش ةملك نأ - 8
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 لوسر اي ىلب انلق ؟ لجرلا ةداهش فصن لثم ةأرملاةداهش سيلأ »

 اذكهو ناتأرما لجرلا ناكم لبقي نأ بجوف اذه ىلعو هللا

 . دازام

 ام نآرقلا يف دجوي ملو « طقف هلوسر ةنسو هللا باتك يف ةجحلا -4

 تدافأ ةنسلاو < لجر ريغ نم نهدحو ءاسنلا ةداهش لوبق عنمي

 : مالسلا هيلع هلوق ليلدب لجرلا لوق هيف لبقي ام لك يف نملوبق
 لك لمشي قلطم لوق وهو « لجر ةداهش لدعت نيتأرما ةداهشف »

 نك وأ لجر ةداهشلا يف نهعم نوكي نأ لمشيو « ىوعد
 . 22نهدحو

 « ناتأرماو ةثالث وأ لاجر ةعبرأ انزلل : ةيمامإلا ةعيشلا دنعو

 يف اولاقو ةوسن ةعبرأو لجرب انزلا تبثي دلجلا ةبوقعلا تناك اذإو

 يف ةيكلاملا لاق اذكو مهدنع قحسلا اذكو ('”ةعبرألا نم دبال طاوللا

 . ؟9ةيعفاشلاو ٣ طاوللا

 : ىرخألا تابوقعلا مئارج : ايناث

 ال مئارجلا هذه نأ ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا ىري

 يثيدحب كلذ ىلع لالدتسإلا قبس دقو نيلدع نيلجرب الإ تبثت

 تابوقع اهنأل ءاسنلا تاداهش مئارحلا هذه يف لبقي الو ٠ صاصقلا

 )١( فرصتب ءاضقلا ملع / ۱۱۸-٠۲٤ .

 . ۲۹ / طاوللا ء ۲۹۲ / انزلا : عفانلا رصتخملا (۲)
 . ٢ / ۳٣۷۔ ۳٣۸ ج ربغصلا حرشلا (۴)

 )٤( ج بذهملا ٢ / ۳٣٣.

 ہا



 نم ةنسلا تضم » : يرهزلا نع یور امب اولدتساو . تاهبشلاب أردت

 دودح ا يف ءاسنلا ةداهش لبقت الأ دعب نيتفيلخلاو اپ هللا لوسر ندل

 ال : يرهزلا نع لقن ام ىلع اقلعم يناكوشلا لوقيو 2202 صاصقلاو

 جرخأ دقو « قالطلاو حاکنلا يف الو دودحلا يف ءاسنلا ةداهش زوجت

 وهو هاطرأ نبا جاجحلا هيف دانساب ةبيش يبأ نبا روكذملا يرهزلا لوق
 حلصي الف 2 ةجح ا هلثمب موقت ال السرم ثیدحل ا نوک عم فيعض

 م مع الضف هصن تحت لخد ام رابتعاب « نآرقلا مومع صيصختل

 ناروكذملا ناثيدحلا امأو . سايقلا قيرطب هب قحلأ لب هتحت لخدي

 صیصنتلا درجم الإ هيف سيلف بابلا يف « نيدهاشب لتقلا توبث »
 ةداهش لوبق مدع ىلع لديال كلذو صاصقلا يف نيدهاشلا ةداهش ىلع

 ال يذلا لصألا وه ام بلط يب یبنلا نأ رمألا ةياغو نيتأرماو لجر

 م نإف » : ی اعت هلوق هيلع لدي اك همدع عم الإ هريغ هنع ءيزجي
 زوجي ال نيعتم هناكمإ عم لصألاو * ناتأرماو لجرف نيلجر انوكي
 يف صيصنتلا يف ةتكنلاوه كلذف هدوجو عم هلدب ىلإ هنع لودعلا

 . "”نيدهاشلا ةداهش ىلع بابلا يثيدح

 ء أطخلاك لاملل ةبجوملا تايانجلا يف دمحأ مامإلا نع لقن دقو
 « ةفئاجلاو « ةمومأملاو ةمشاحلاک دمعلا تايانج نم هيف صاصقال امو

 يف ةلاكولاو قتعلاو نونجملاو يبصلاو دبعلاب رح او رفاكلا ملسملا لتقو
 ىوعدو « هبلس قاقحتسإل رفاكلا لتق ىوعدو « هيلإ ءاصيإلاو لام ا

 ‹« نيميو دهاشب تبثي هنأ : لوقت ةياور هقر عنمي اقباس امالسإ ريسألا

 )١( ج رايتخإلا ٢ / 197 .

 ) )۲ج راطوألا لین  / ۸/ا7١ .
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 تبثي ال هنأ وهو لوألا لوقلا لوقت ىرخأ ةیاورو <« نیتأرماو لجرو

 . ۶” نیلجرب الأ

 : لاجرلا هيلع علطي الام : اثلا

 ءاسنلا ةداهش هيف لبقت ءاسنلا بويعو ء ةراكبلاو ةدالولا هنمو

 هيلع علطي ال ايف ةزئاج ءاسنلا ةداهش » : يب يبنلا لوقل نهدحو

 علطي الو ماكحألا هذه توبث نم دبالو : فانحألا لوقي « لاجرلا

 ةحلصملل اليصحتو دارفنالا ىلع ءاسنلا ةداهش اهيف لبقتف لاجرلا اهيلع

 ةأرما ةداهش لبق هلو هنأ : ثيدحلل ةدحاو ةأرما ةداهش اهيف لبقتو

 ربتعی ال دارفنإ ىلع ءاسنلا لوق هيف لبقي ام نألو « ةدالولا يف ء ةدحاو

 ہللا ىلإ بحأ ثالثلاو طوحأ ناتنثلاو رابخألا ةياورك . ددعلا هيف .

 يبصلا لالهتسا يف مهتداهش لبقتو , 297فالخلا نع جرخي عبرألابو

 لبقت الف ثرإلا یف امأ « نيدلا رومأ نم األ هيلع ةالصلا قح يف

 توص لالهتسإلا نأل دمحمو فسوي يأ دنع لبقتو ةفينح يبأ دنع

 ىلإ ةرورضلا تعدف لاجرلا اهرضحي ال ةلاح كلتو « ةدالولا بيقع

 هيلع علطي امم لالهتسالا نأ : لاق ةفینح وبأو « نہتداھش لوبق

 بسنلا توبث قح يف ةرورض الف ء هتوص عامس مهل لحي هنأل لاجرلا

 نأل تادرفنم ءاسنلا ةداهش عاضرلا يف لبقت ال كلذكو رهملاو ثرآلاو

 لوقب تبثي ال كلملا لاطبإو حاكنلا كلم لاوز اهيلع تتبث اذإ ةمرحلا

 الف لاجرلا نم هيلع عالطإلا نمي هنألو لاجرلا لوقب تبثي لب ءاسنلا

 )١( ةيمكحلا قرطلا / ٠٤١ .

 ) )۲ج رايتخإلا ٢ / ۱۹۳ .
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 هذه يف يعدملا نيمي الف نيتأرما ةداهشب نولوقي ةیکلام او (')ۃرورض

 لجربو « نيلجربو « ةوسن عبرأب نولوقي ةيعفاشلاو (”لاوحألا

 لجرلاو نيلجرلا لوبقو جاتحملا ينغم بحاص لوقيو نيتأرماو
 اذإ اب هريغو لافقلا هديأ عاضرلا ةلأسم يفو "”ىلوأ اذه يف نيتأرملاو

 ءاسنللا ةداهش لبقت مل نبللا يف بلح ءانإ نم ناک نإف يدثلا نم ناک

 ال لاجرلا نأل ةأرملا هذه نم نبللا اذه نأب مهتداهش لبقت نکل « هب

 . ةدحاو ةأرما : ةلبانحلا دنعو ابلاغ هيلع نوعلطي

 ام الو الام الو ةبوقع سيلو لاجرلا هيلع علطی ام : اعبار

 : لا ا ىلإ لوؤي
 لاجرلا ةداهش فانحألا زاجأف : هيف ءاملعلا فلتخا مسقلا اذه

 م نإف :  ىلاعت هلوق مومعب كلذ ىلع اولدتساو « هيف ءاسنلا عم

 نإو ةيآلاو ٭ ءادهشلا نم نوضرت نم ناتأرماو لجرف نیلجر انوکي
 نع ىور دقو اهيف لبقتف ةلجؤملا تانيادملا يف ةداهشلا مكح تركذ

 ةداهشلا لهأ نم نہنأالو » حاكنلا يف ءاسنلا ةداهش زاجأ هنأ ايب يبنلا

 . لجرلاك ءادألاو ظفحلاو ةدهاشملا دوجول نهتداهش لبقتف ةيآلا صنب

 : هلوقب نآرقلا راشأ اذه ىلإو ددعلا ةدايزب لبقت نايسنلا ةدايزو

 يف لبقت ال انلق اذهلف ةيلدبلاههبسامأ * ىرخألا امهادحا ركذتف ©

 )١( ؟ ج رایتخالا / ۱۹١ .

 . ها / ۲ ج دهتجملا ةيادب 75 / ٢ جكلاسلاةغلب (؟)

 . ۳۸۲ / ٤ ج باهولا حتف ۔ ۲ / ٤ ج جاتحملا ينغم )٦(

 . ۳۸۳۔۳۸۲ / ٤ ج باهولا حتف )٤(

 -٤(۔



 . ؛') صاصقلاو دودح ا

 دقو نیلدع نيلجر ةداهش كلذ يف اوطرشف ةلبانح او ةیکلام ا امأ

 : يتأي اب يأرلا اذهل ةمادق نبا لدتسا

 .لاملا هنم دوصقم الو لامب سيل هنأ - ١

 دودحلا لثم هيف ءاسنلا ةداهشل لخدم الو لاجرلا هيلع علطي هنأ - ۲

 نكلو حاكنلا لخدت ةهبشلا نأ نيفلاخملا ىلع در دقو صاصقلاو

 . اہ طقسي ال

 دمحأ نع لقن دقف : راسعألا ىلع ةداهشلا مسقلا اذهب قحليو

 دهشي ىتح » : قراح نب ةصيبق ثيدحل دوهش ةئالثب تبثي اذه نأ

 بهذملاو ىضاقلا لاق « ةقاف انالف تباصأ دقل اجحلا يوذ نم ةثالث

 . "0راسعإلا ينال

 : هيلإ لوؤي امو لاملا : اسماخ

 قافتاب نيتأرماو لجر وأ نيلجر ةداهش مسقلا اذه يف لبقي

 اذه يعدملا نيميو دحاولا لجرلا ةداهش لوبق ىلإ ءالعلا ضعب بهذو

 )١( ج عبرملا ضورلا ٢ / ١7١ ةيمكحلا قرطلا / 6١ .

 ) )5جرايتخإلا ۲ / ۱۹۳ .

 ) )۴ج ينغملا ٠١ / ٠۳١ .
 )٤( ج ینغلا ۱١ / ١۳١۲-۱۳١ .

 ۔ ©0



 نيمي عم نیتأرما لوق هيف لبقي هنأ وهو : رخآ لوق ةيكلاملا دنعو

 يعدملا نيمي عم دحاولا دهاشلا لوبق فانحألا عنم دقو « بلاطلا

 : يتأي اب كلذ ىلع لدتساو

 ءاضقلا ىقبيف ىعدملا ىلع درت ال نيميلا نأل عامجإلا فالخ هنأ ١

 . دحاو دهاشب

 ال لاق ؟ ةنيب كلأ » : يمرضحلل مالسلا هيلع هلوقل هتفلاخم  ؟١

 نيميلا در زاوج ىفني ثيدحلا نأل « كلذ ريغ كل سيل ةنيمي كل

 ۱ . يعدملا ىلع

 ةداهشب ىعدملل قحلا بجوأ هللا نأل باتكلل ةفلاتحم أ

 ىلإ لقنلاف ء امھمدع دنع نيتأرماو لجر ىلإ هلقنو « نيلجر

 فالخ هيلع ةدايزلا : لوقن وأ باتكلا فالخ هريغ

 . باتکلا

 اتابث ناك ولف فلسلا نيب ةفلتخ ةماع ةثداح يف درو هنأ ۔ ب

 . هتوبث مدع ىلع لد عفتري مل الف فالخلا عفترال

 دوهشم ( ىعدملا ىلع ةنيبلا » : ب هلوقو « داحآ ربخ هنأ - ج

 . ريخألا دري لب داحألا ريخ هضراعي الف رتاوتملا نم بيرق

 . هريغو نيعم نب ىيحيك ثيدحلا ةمئأ هدر د

 لوأو ةعدب نيميلاو دهاشلاب ءاضقلا : يرهزلا نع ىور ام ھ

 . 2')ةيواعم هب ىضق نم
 : يتأيامب ةيفنحلا ىلع درو روهمجلا بهذمل ةمادق نبا لدتسا دقو

 )١( ج رایتخڑلا ٢ / ٠١۳ .

 ہ۔ ٦٢ح



 لوسر ىضق » : لاق ةريره يبأ نع هيبأ نع ليهس نع یور ام-١

 . «دحاولا دهاشلا عم نيميلاب اگ هللا

 يئاسنلا لاقو « قورسمو رباجو « سابع نباو يلع نع یور ام - ؟
 . ديج دانسآ دهاشلا عم نيميلا يف سابع نبا ثيدح دانسإ

 رهظ دق ىعدملاو هبناج ىوقو ةقدص رهظ نم قح يف عرشت نيميلا- ۳
 هيلع ىعدملا ةمذ ةءارب نع هعم يذلا دهاشلاب هبناج ىوقو هقدص

 . هبناج يف نيميلا تعرشف
 وأ « نيدهاشلا یف ةيعورشملا ىلع تلد اهنأل ةيآلا يف ةجح ال - ٤

 . اذه يف عازن الو نيتأرملاو دهاشلا
 خسنلا نأل حيحص ريغ خسن صنلا ىلع ةدايزلا نإ مهوق امأ ۔ ٥

 مكحلاو <« هل عفر ال هل ريرقت ءيشلا يف ةدايزلاو ء ةلازإلاو عفرلا

 دهاشلا الاو . نيدهاشلاب مكحلا عنمي ال نيميلاو دهاشلاب

 تلصفنا وأ « ديزملاب تلصتا ءاوس ةدايزلاو « هعفري الو نيتأرملاو

 , ءادألا نود لمحتلا يف ةدراو ةيآلاو « اخسن نكت ملو « هعفرت مل

 . رصحلل هب اولدتسا يذلا ثيدحلا سيلو « ءادألا يف عازنلاو

 نمضتي نيميلاو دهاشلاب ىضق نم ءاضق ضقن يف دمحم لوق - 5

 لاق دقو « هب اوضق نيذلا ءاقلحلاو ايب هللا لوسر مكح ضقن

 مٹ مہنیپ رجش ایف كومكحي ىتح نونمؤي ال كبرو الف » : ىلاعت
 )4 [ميلست اوملسيو تيضق امم اجرح مهسفنأ يفاودجي ال

 نسحلا نب دمحم ءاضق نم ىلوأ ءب دمحم هب ىضق امب ءاضقلاو
 . هل فلاخملا

 )١( ءاسنلا / 56 ,

 ) )۲ج ىنغملا ٠١ / ۱۳۳۔٢۳١ فرصتب .
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 دهاشلاب هءاضق ةَ هللا لوسر نع ىور : ميقلا نبا لوقي

 نب دعسو « مزح نب هرامعو « هللادبع نب رباجو سابع نبا : نيميلاو

 رمعو « تباث نب ديزو قورسمو ةريره وبأو بلاط يأ نب ىلعو« ةدابع
 ؛ يردخلا ديعس وبأو باطخلا نب رمع نب هللادبعو « باطخلا نب

 نب لهسو « ةعيبر نب رماعو ء ةبلعث نب ديزو « رمع نب هللادبعو

 نب لالبو « ةبعش نب ةريغملاو « مزح نبورمعو « يدعاسلا دعس
 « كلام نب سنأو . سيق نب ةملسمو « يرادلا ميمتو « ثراحلا

 هذه « درفأ فنصم يف بيطخلا ركب يبأ نع لقني وهو مهثيداحأ ركذو

 عم نيميلاب ءاضقلا  ةلأسملا هذه يف يناكوشلا ملكت دقو 2١0 ةلأسملا

 دنس ىوقو « دودرلاو لاوقألا شقانو ء اضيأ ايفاو امالك  دهاشلا

 اذهب لمعلا ةيابنلا يف حجرو ٠ نيميلاو دهاشلاب ءاضقلا ثيدح

 كلذ يف ادمتعم « هب اوجتحا يذلا صنلل هتضراعم مدعل ثيدحلا

 . ")مهلاوقأ نم ريثك ىلع

 : ةصالخلا

 ةداهشلا ةبصنأ يف ءاهقفلا لاوقأ نم هتركذ يذلا اذه دعب

 ہدنع هب قحلا حجرتي امب مكحي نأ مكاحلا ىلع هنأ ظحالي نأ يغبني

 ةداهش هيف الو ةياور يف ال طقف قداصلا لدعلا ريخ دري مل لي لوسرلاف

 ء ليتقلاب ةداتق يبأل هتداهش لبق |ى هب هيف ربخأ عضوم لك يف هلبق لب

 ةيؤر ىلع هدحو يبارعإلا ةداهش لبقو ہدحو ةميزخ ةداهشلبقو

 )١( ص ةيمكحلا قرطلا ”777 .

 ) )۲ج راطوألا لين ٠١ ۔۲۷۹ ص 785 .
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 لبقو « اهدحو ةعاضرلا يف ءادوسلا ةمألا ةداهش لبقو . . . لالم ا

 هب ريخأو « هد هاش يسح رمأ نعربخ وهو ہدحو ميت ربخ
 1 . یک ىبنلا

 بناج يف مزلي ام لمحتلا يف رمألا نم مزلی ال هنأ ةلأسملا رسو

 قدص نم دكأتلا يناثلاو قوقحلل قيثوتلا هنم دوصقم لوألاف ءادألا

 دودحلا يف هنأ ىرأو : ىلاعت هللا ىضري امب مكحي ىتح ةنيبلاب ىوعدلا

 قوثوملا ةنيبلا ريسيت اهريغ يفو « ةروكذملا ةبصنألا نم دبال صاصقلاو

 عم يمدآلا قح ظفح بجي ةقرسلا يفو ء عازنلل اعطق اهربخب

 . ةقرسلا داتعم نكي ملام دحلا ءردل لايتحإلا

 : اھتبوقعو ةداهشلا نع عوجرلا

 ام : لوقنملاف ‹ لوقعمو لوقنم نيلصأ ىلع ةلأسملا هذه دمتعت

 ةقرسلاب لجر ىلع نالجر هدنع دهش هنع هللا ىضر ايلع نأ ىور

 : يلع لاقف ءقراسلا وه اذه سيل انأطخأ : الاقف اداع مث ء هعطقف
 نوكيف ةباحصلا نم هل فلاح الو « |کتعطقل امتدمعت امکنأ تملع ول

 هنأ لجر ىلع ىلع دنع ادهش نيلجر نأ یبعشلا ىور دقو .("اعامح ا

 وه اذهو لوألاب انأطخأ : الاقف رخآ لجرب هايتأ مث « هعطقف قرس
 ول لاقو « لوألا ةيد [هنمضو رخآلا ىلع |ہتداھش لطبأف ء قراسلا

 عوجرلا نأ ىلع نالدي ناصنلاو ء ")كتعطقل امتدمعت اكنأ ملعأ

 . صاصقلا بجوي دمعتملا

 )١( ج نيعقوملا مالعأ ١ ص ”٠١7-8 ٠١ فرصتب .

 ) )۲ص ۲ ج رايتخالا 3١١ .

 ) )۳ج بذهملا ٢ ص
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 قر

 یں جنم ےس سا ىج
 یی ور چد ےہ

 لوقعملاو

 . ىسوم يأ ىلإ
 هجارخاب هيلع دوهشملا ىلع لام ا فالتإ ىلإ هتداهشب ببست دهاشلا - ۲

 يضاقلا ىلإ فاللتإلا ةفاضإ حصي الو 3 افرصتو أدي هكلم نم

 ةهج نم أجلم ىضاقلا نال كلذ رذعتل مكحلل رشابلا هقصوب

 . '"دوهشلا

 . هتبثأ ام يفنب دهاشلا رابخإ ةداهشلا نع عوجرلاب دوصقملاو

 تدهش وأ . هب تدهش اهيف تعجر دهاشلا لوق : هنكر

 زوجي مهريغ دنعو فانحألا دنع اذهو ۱ يتداهش یف تبذک وأ « روزب

 ۰ (؟)انمهو وأ انأطخأ دهاشلا لوقي نأ

 يف ةداهشلا يف هتوبث قبس ام يفني رابخإلا كلذ متي نأ : هطرش

 . يضاقلا سلجم

 نم اصالخ هيف نألو ء هيف بغرم عورشم رمأ هنأ : هتفص

 . ةريبكلا ةبوقع

 عجار يناثلاو . هلام ىلإ عجار امهدحأ نائيش همکح : همكح

 : ةئالث رومأ ىلإ جاتحيوهو نامضلا بوجو لوألاف . هسفن ىلإ

 . رادقملا  طئارشلا ۔ ببسلا

 . ۲۰٢ ص ٤ جريبكلا حرشلا (۲)

 ٤۔



 امأو . ةداهشلا هذ سفنلا وأ لالا فالتإ وهف : بہسلا امأف

 نامض الف  انيع فلتملا نوكو « ءاضقلا دعب عوجرلا نوكف طرشلا
 ضوع ريغب فالتإلا نوكي نأو  ةعفنملا نع عوجرلا يف فانحألا دنع

 وهف :رادقملا امأو . ىنعم ال ةروص فالتإ ضوعلا دنع فالتإلا نأل

 . ةلعلا ردقب ردقتي مكحلاو ببسلا هنأل فالتإلا ردق ىلع

 ةداهش يف دملا بوجو وهف : هسفن ىلإ عجري ام وهو يناثلاو
 بوجوو « دوهشلا نم فذقلل هدعب وأ ءاضقلا لبق ناك ءاوس انزلا

 مث ء هيف تام نإو دلجلا دعبال ء مجرلا يف ةيدلا وهو « هيلع نامضلا

 . “هيلع ريذعتلا بوجو

 : ةداهشلا نع عوجرلا تقو

 هدعب وأ 2 اہ مكحلا لبق نوكي نأ امأ ةداهشلا نع عوجرلاو

 لاوحألا هذه نم لاح لكلو ءافيتسإلا دعبو ہدعب وأ 7 ذيفنتلا لبقو

 . اهمكح

 : ىلوألا ةلاحلا

 لوق يف اهب مکح ا يضاقلل زوجي ال . مكحلا لبق عوجرلا يهو
 ةداهشلا نأل اهب مكحي : لاق هنأ روث يبأ نع يورو « ملعلا لهأ ةماع

 ريغ اذهو مكحلا دعب عوجرلا ىلع اسايق عوجرلاب لطبت الو تيدأ
 لبق هوتبثأ ام دوهشلا ىفن دقو « هب مكحي ائيش تبنت تبثت ہثت مل اهنأل حیحص

 )١( ص ۷ ج فرصتب نيدباع نبا ةلمكت  ۲٤٤رحبلا نع هلقن ايف .
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 مہتداھش لبقت یتح قدصلل الهأ اوسيلو « مہذک رهظ لب كلذ

 نأل مكحلا دعب اهنع لاح ا هذه يف قرتفت يهو ام يضقيو ىلوألا

 . هلبق هب مكح ام هليزي ال هنإف يضاقلا داهتجا رييغتك <« مكحلا ريغي

 : ةيناثلا ةلاح ا

 رظني ةلاحلا هذه يف : ءافيتسإلا لبقو مكحلا دعب دوهشلا عوجر

 نأل هب ءافيتسالا زجي ل صاصقلاو دحلاك ةبوقع هب موكحملا ناك نإف

 عوجر ىه ةهبش مظعأو اهتمرح اهلل ءامدلاو تاھبشلاب ءرذت دودحلا

 نب دیعس نع یورو راصمألا ءالع نم ايتفلا لهأ دنع همكح

 قحلا نأل قحلا ىفوتسا نإو مكحلا ضقني الاق اهني يعازوألاو بيسملا

 نيدهاشلا روهظ ىلع اسايق هب تبثي ام لاز اعجر اذإف  (هتداهشب تبث

 نیقداص نادهاشلا نوكي دقو « نيلدعب اسيلف نارفاكلا امأ ةداهشلاب

 . تاهبشلاب أردت ال لاومألا نإف اضيأو عوجرلا یف نيبذاك |متداھش يف

 : ةثلاثلا ةلاحلا

 مت دق مكحلا نأل ةبوقع وأ هب موكحملا ناك الام نوعجارلا دوهشلا

 , 2()هقحتسم ىلإ قحلا لصوو هب موكحملا ءافيتساب

 )١( ج ىنغملا ٠١ ص 7١9-77١ .
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 ةداهشلا نع نوعجارلا دوهشلا هنمضي |ےف ءاملعلا فلتخا دقو

 : كلذ ةلثمأ نمو اماكحأ اه اوعضوو لئاسم اوضرفو

 دمعت نأ ىلإ ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذ : صاصقلا بجويام-١

 اهنع عجر مث ةيندب ةبوقع وأ اجر وأ التق بجوت يتلا ةداهشلا
 ةيدلا مهيلع نأو مهنم صاصقلا يضتقي المهعوجر نأ ىلإ دوشلا

 اوببست مهنكلو التق اورشابي مل دوهشلا نأب مهبهذمل اوجتحاو طقف

 يف راتخم مدلا يلوو نيكسلا بصانو رشبلا رفاح ىلع اسايق هيف

 صاصقلا عنتما اذإو تبثتلا عطقي اراتخ هنوكو وفعلا وأ صاصقلا

 رشبلا رفح نيرمألا نيب قرفلاب محلوق ىلع دريو 2")ةيدلا تبجو
 لوتقملا ذإ ابلاغ لتقلا ىلإ ىضفي ال كلذ نإف نيكسلا بصنو

 ةيدلا باجیا هنكمي ال مک كاللا نع هسفن داعبا هنكمي دشار لقاع
 : لوقأ ةقرسلا يفو وفعلاو صاصقلا نيب اراتخم يلولا نوک ببسب

 قح يه يتلا دودحلا ةيقبو انزلا اذكو مهلوق تحت لخدت ال اهنإ

 ليل يبأ نباو ةمربش نبا بهذو . اهطاقسا دحأ عيطتسي ال هللا

 اولدتساو صاصقلا مهيلع دوهشلا نأ ىلإ ديبع وبأو يعازوألاو

 قرشلاب اودرو هنع هللا ىضر ىلع نع ىبعشلا هاور يذلا ثيدحلاب

 .©9 ةيكلاملا نم بهشأ هقفاوو لوألا يأرلا باحصأ ىلع

 : ناصح إلا دوهش

 عيمجلا عجر اذإ هنأ ةيعفاشلا ضعبو ةيكلاملاو ةیفنح ا ىري

 )١( ج رايتخإلا ٢ ص 5١5 .

 ) )۲ج ىنغملا ٠١ ج بذهملا ۔ ۲۲۹ ص ٢ جريغصلا حرشلا ۔۹٥۳ ص ٢ ص ۳٦۹.
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 سيلو ضحم طرش ناصحإلاو اهتاذ دح يف ةحودمم ةفص اوبثأ مہأل

 . طرشلا ىلإ سيلو ةلعلا ىلإ فاضي مكحلاو « مجرلل اببس

 نأ رفزو « ةیکلا ا نم بهشأو ةيعفاشلا ضعبو ةلبانحلا ىريو
 دوهش نأ ةلعلاو ء۲ ةيدلا يف انزلا دوهش نوكراشي ناصحإلا دوهش

 نيتداهشلا عومجم نم مکح ا لصح دقو مهوقب مجرلا مت ناصحإلا
 . لقعلا ىلإ برقألا وهو ہراتخا اموهو

 : عضبلا

 ىلع دوعي الف موقتم ريغ عضبلا نأ ةيكلاملاو فانحألا ىري

 ةداهشلا ىلع بترت اذإ هنأ نوريف ةيعفاشلا امأ ءىشب نيمحارلا دوهشلا

 مرح عاضرب وأ ثالثبوأ لاب نئاب قالط يف تناك اذإ  اهنع عوجرملا
 مهيلعف لوخدلا لبق امأ لثملا رهم مهيلع وأ لوخدلا دعب ناك اذإ

 . فلتم ا وه هنأل طقف هفصن

 : لاملا

 ىلع هبيصن لك لمحتيو هوفلتأ ام نوعجارلا دوهشلا نمضي

 نم یقبو ررقملا باصنلا نع ددعلا داز نإف ةداهشلا يف ہرود ردق

 اذإ امأ ء مهيلع ءيش الف نیعجارلا عوجر دعب مهتداهشب قحلا ينوتسي
 دقو ‹ ةداهشلا يف يدؤي ام ردق ىلع هبيصن عجار لك لمحتيف اوصقنا

 )١( ج رايتخإلا ٢ ض  ۲٦٢جريغصلا حرشلا ۔ ٢ ص ۳٦۹ .

 )٢( ج ینغلا ٠١ ص  ۲٢٢ص ۲ ج بذهملا ۔  ۲٥۹ج ريغصلا حرشلا ۔ ٢ ص ۳٦۹ .
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 . « رارض الو ررض الو » ارارضإ كلذ يف ءیشب دوهشلا

 ؟ نامضلا عزوي فيك

 يف مهردق ةبسنب دوهشلا نم نيعجارلا ىلع نامضلا عزوي
 ةربعلا نأل قحلا هب یئوتسی ام ىقبي الأب طورشم كلذو ةداهشلاب ءالدألا

 نم فصنلا ىلع ةأرملا ةداهش نأل نييثنألا ظح لثم ركذلا ىلع اعيمج

 اولمحت اعيمج اوعجرو باصتنلا نم رثكأ دوهشلا ناك اذإو لجرلا ةداهش

 ام ناضلا نم نولمحتی نيعجارلا عيمج ناف هتابثاب مكحلا لقتسي

 فلتملا دهاشلا لمحت يعدملا نيمي عم ادحاو دهاشلا ناك اذإو هنوتوفي

 : عرفلا دوهش عوجر

 مهيلعف مهتداهشب مكاحلا مكح دعب عرفلا دوهش عجر اذإو

 دوهش عجر اذإ امأ ءءاملعلا نيب كلذ يف فالخ فرعي الو ءنامضلا

 نب دمحمو يعفاشلا لاق هبو ء اضيأ نامضلا مهمزل مهدحو لصألا

 يبأ لوق وهو « مهيلع ناض ال هنأ يضاقلا نع ىكحو « نسحلا

 نم هنياع امب مت ءاضقلا نأ : ةفينح يبأ ةجحو « فسوي وبأو ةفينح

 امأ . مهتداهشب مكحلا قلعت مدعلو ء ائيش لصألا مزلي ملف ةجحلا

 - 556 د



 لصألا ةداهشب تبث قح ا نأ : نولوقيف ةلبانح او دمحم ىعفاشلا

 دمحو « عرفلا يدهاشك ء انمض اعجر نإف امھتلادع رابتعا ليلدب
 نمض ءاش نإو عرفلا نمض ءاش نإ ريخمل يضاقلا نأ ىري

 . 2')لصألا

 : نيكزملا عوجر

 مهعوجر يف ءاملعللف مهدوهشل مهتيكزت نع نوكزملا عجر اذإ
 : نالوق

 ةيعفاشلا دنع لوقو ةيكلاملا نم بهشأو ةفينح يأ لوق : امهوأ
 مكحلا فاضيف ةلعلا ةلع يه هيكرتلا نأب اولدتساو « نوئمضي مہآ

 الول اضيأو . ضحم رش ناصحالا نأ ذإ ناصحألا فالخب اهيلإ

 يضفملا مكحلا ىلإ يضاقلا ءيجلي هنإف اضيأو < ءیش تبثي مل مهتيكزت

 : ةيعفاشلا دنع لوقو ةیکلا او فسوي يبأو دمحم لوق : امههيناث

 اربخ اونثأ انإو اوعجرو اودهشي مل مهنأب اولدتساو نونمضي ال مهنأ
 . لتاقلا عم كسمملا هبشي هنأو ناصحإلا ىلع اسايقو ء دوهشلا ىلع

 ىضاقلا نوئجلي نيكزملا نأ ذإ . لوألا لوقلا ةلدأب دودرم لوقلا اذهو

 نونمضيف رارضألا اودمعت دقف اوعجر اذإف دوهشلا ةداهش لوبق ىلإ
 يف ةصاخبو « باوصلا اولوقي نأ ىلإ امئاد مهعفدي نيكزملا نيمضتبو
 . "ءامدلا لئاسم

 )١( ص ۲ ج رايتخإلا  7١84ج ینغملا ۔ ٠١ ج جاتحملا ينغم - ۲۲۷ ص ٤ ص ٦1٤

 ) )۲ص ۲ ج رايتخإلا  ۲٠١ج يقوسدلا ةيشاح ۔ ٤ ج جاتحملا ينغم ۲۰۷ ص ٤
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 : دهاشلا ةيلوئسم

 قرتفي وهو « هب دهشي |يف كاردإلاو لقعلا لماك ناسنإ دهاشلا

 ؛ لطابلا لطبيو « ءاضقلا مامأ قحلا ىلع نيعيف لطابلاو قحلا نيب
 جرختسی هللا نأل دوهشلا ماركاب رمأ ايب يبنلا نأ تركذ نأ قبس دقو

 احضاو نوكي نأ يغبني هب دوهشملا نأ 4# يبنلا انملعو . قوقحلا مهب
 ةداهشلل يعاد الو « هبدهشيامب ملع ىلع دماشلا نوكي ىتح

 عوجر ثحبم يف نيبت دقو ء نيقي نع نوكت نأ بجي لب « نظلاب
 : رمأ يقب . أطخلا وأ دمعلا دنع نيمضتلاو عوجرلا ةبوقع دوھشلا

 دهاشلا ودبي لاح ا هذه يفو ء هل فلاخم عقاولا نأ نيبت ام اذإ وهو

 لبق دوهشلا بذك تبث اذإ مكحلا ضقني : ةيكلاملا لوقي ابذاك

 قبي ملف ءافيتسإلا دعبو ء عطقلاو لتقلا يف كلذو نكمأ نإ ءافيتسالا

 ادمع هلتقب اودهش نم ةايحب مهبذك توبثل اولثمو « مرغلا الإ

 اوبجوي ملاذه عمو « هدعب ال انزلا تقو انزلاب هيلع دوهشملا بجوأ
 فذق نم مهدنع دحي ال ذإ « ءافيتسإلا لبق كلذ رهظ اذإ ادح مهيلع

 ىلع ةنيب ةماقإ نم نكمي هيلع ىعدملا نإ : نولوقي كلذك ء ('!ابوبجم
 امہتداھش ببس همرغ ام هل نامرغيف اعجر اأ ىلع نيدهاشلا

 ال مآ خطلب قأ ءاوسو مكحلا ضقن ال اهميرغت ةنيبلا ةماقإ ةدئافو

 « هتركنأف عوجرلاب اهيلع ىعدا يتلا ةنيبلا نی نم نكمي نم اضيأو
 اهمرغو « تعجر اهنأ وه فلح الإو « ةمارغلا نم تئرب تفلح نإف
 - ةنيرق  خطلب ىتأ اذإ كلذو |ےھیلع هل ءيش الف لكن نإف « مرغ ام

 ام الو لا ا ريغ یف نيتأرما وأ « لدع ريغ ادهاش |مهعوجر ىلع هتماقإك

 )١( ج يقوسدلا ةيشاح وأ ريبكلا حرشلا ٤ ص ۲٠۷-۲۰٦ .
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 ,هداهشلا نع اهعوجر نع عوجرلا اہنم لبقي ال كلذك « هيلإ لوؤي

 . 20اهتداهشي هاملت ام نامرغيو

 طرتشي الو  يضاقلا مامأ عوجرلا نوکی نآنوطرتشي فانحألاو

 ريغملا عوجرلا وهف رخآ ضاق لب ىوعدلا رظني يذلا یضاقلا نوكي نأ

 ماسأ اعجر اههنأ ةنيب ميقي نأ هيلع دوهشملل اوزاجأ مهنكل « مهدنع
 نافلحبو حيحص ببسلا نأل ء ةلوبقم ةنیبلا هذه نأو ء |منمضو ضاق
 . 29ةنيبلا هل نكت مكلو اركنأ نإ

 ةنايص مهتداهش نم اونقيتسي نأ دوهشلا ىلع بجيف اذه ىلعو
 نیذللا اهيأ اي © ةرخآلا يف مهل ةاجنو مرغلا نم مه ةیاحو ء قوقحلل

 مكل رفغيو مكلاععأ مكل حلصی اديدس الوق اولوقو هللا اوقتا اونمآ

 هللا نإ ل 74 |ميظع ازوف زاف دقف هلوسرو هللا عطب نمو « مكبونذ
 بجیف ةنامأ ةداهشلاو . 4 اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي

 . اهؤادأ

 : روزلا دهاش ةبوقع

 “4 روزلا لوق اوبنتجاو © هلوق يف روزلا ةداهش نع هللا اناہن
 . ( تارم ثالث هللاب كارشإلا روزلا ةداهش تلدع وہ ثيدحلا ينو

 )١( ص قباسلا مجرما ۲۰۹۹۔۲٠۰ .

 ) )1صال ج نیدہاع نبا ةلمكت ۲٢٢ .

  )5ر بازحألا ۷١-۷١ .

 . ۵۸ / ءاسنلا (©)

 )٥( جلا / ۴
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 يف رھشبو رزعي نأ مکاحل ا دنع دهش يذلا روزلا ةداهش ةبوقعو

 مساقلاو حيرش لوقي هبو « رمع نع كلذ ىور ملعلا لهأ رثكأ لوق
 رزعي ال : ةفينح وبأ لاقو < يعفاشلاو كلامو يعازوألاو دمحم نب

 قحلاو . نورخأتملا هركنأو رهشي هنأ يواطحلا اہنع یورو رهشي الو
 ةبوقعلا بجوتسيف هتداهشب سانلا رضي روزلا دهاش نأل لوألا لوقلا

 . 20( ةباحصلا نم هل فلاخم الو » رمع لوق انعمو

 سأر فشك وأ . اسبح وأ ادلج مکاح ا ىلإ ضوفم بيدأتلاو

 ريهشتلا امأو ء اطاوسأ دلجي حيرش لاقو رشع ىلع دلجلا يف ديزي الو
 لهأ نم ناك نإ هتليبق وأ ء قوسلا لهأ نم ناك نإ هقوس يف فقویف

 لكوملا لوقيو . دجسملا لهأ نم ناك نإ ہدجسم يف وأ . . لئابقلا
 روز دهاش اذه لوقيو مالسلا مكيلع أرقي مکاح ا نإ » : هب
 . هوفرعاف

 : ىلاعت هلوقل رزعي ال ءيطخملاف أطخلاو روزلا نيب قرفو

 تدمعت ام نكلو هب متأطخأ |ےیف حانج مكيلع سيلو #

 نايسنلاو ًاطخا نع يتمأل هللا ىفع » يب يبنلا لوقو . 4 مكبولق

 . ۲”( هيلع اوهركتسا امو

 )١( ج ينغملا ٠١ ص  777-77١فرصتب .

 (٢) ه / بازحإلا .

 ) )9ج ینغملا ٠١ ص ۲۳٢۲۔۲۳۳ .

 -٦١٤۔



 یر فال ے9 یج

 یہ ہہ بو ند ےہ

 نيميلا : اثلا

 : ةغللا يف نيميلا

 اوناك مهنأل كلذب تيمس ليقو 2 مسقلا نيميلاو 3 ةوقلا ينعت

 . 220هبحاص نومي ىلع هنيميب ءيرما لك برض اوفلاحت اذإ

 : عرشلا يف نيميلا

 « هب مسقملا ميظعت یضتقب ام وهو « مسقلا امهدحأ : ناعون

 « فلحلا اهيف نأل يوغللا ىنعملا اهيفو « ىلاعت هللاب الإ زوجي ال اذهلف

 . ىلاعت هللاب مسقلاب هنوقثويو « مهمالك نووقي مہنأل ةوقلا ىنعم اهيفو
 لزني هجو ىلع طرشلاب ءازجلا قيلعت وهو ء ءازجلاو طرشلا : يناثلا
 لعف ىلع لمحلل دقعت نيميلاو . . . طرشلا دوجو دنع ءازجلا
 تادهاعملا يف ةعورشم يهو « هلعف نع عنملا وأ . هيلع فولحملا

 . (١)لوقلل ادیکوت تاموصخ او

 : تاموصخ ا یف نیمیلا ةيعرش

 « يعدملا بناج نم وهو دهاشلا عم نيميلا قبس |ميف تركذ

 هيلع ىعدملا لوكت دنع يعدملا ةنيب نوکت اك ارکنم ناك اذإ هيلع

 )١( ج حاحصلا راتخم 077-557١ .

 )٢( ج رايتخإلا ٣ ص 7١60 .
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 يف عرشتو ناعللاو » ةماسقلا يف ةعورشم يهو ىدرلا نيميب فرعتو

 نيح ةيصولا ىلع اودهش اذإ نيملسم ريغ اوناك اذإ دوهشلا بناج

 : هيلع ىعدملا نیم

 ءاضقلا سلجم يف ةحيحصلا ىوعدلا هيلع يعدملا ركنأ اذإ
 نيمي نأل كلذو . ىضاقلا هفلحي . ىعدملا بلط ىلع ءانب فلح

 ةموصخ ا تعطقنا فلح اذإو « ىعدملا قح راكنإلا دنع هيلع ىعدملا
 يف لاق 2220كلذ ريغ كل سيلو : يمرضحلل ةي يبنلا لوقل

 مأ السم ناكأ ءاوس هيلع ىعدم لك قح يف ةعورشم نيميلا : ينغملا

 الو 20( هيلع ىعدملا ىلع نيميلا ١ ثيدحلل اقساف وأ ناك الدع ارفاك

 ىعدملا ناك ولف « دحأ نع دحأ فلح الو نيميلا يف ةباينلا لخدت

 ريغصلا غلبي ىتح رظتنن امنإو . هيلو هنع فلحي مل انونجم وأ اريغص هيلع
 . نونجملا قيفيو

 : هيلع ىعدملا فلح دعب ةنيبلا روهظ

 كلذ دعب ىعدملل ةلداع ةنيب ترهظ مث هيلع يعدملا فلح اذإ

 لوقل ةلداع تمادام ةنيبلا لبقتو « فلحلاب ةموصخلا هتنت م

 نإف « ةلداعلا ةنيبلا نم درت نأ قحأ ةرجافلا نيميلا » : اک ىبلا

 . ١6١١ ص ۲ ج رايتخإلا )١(

 . "75١ ص ٠١ ج ىنغملا (۲)

 . 5١١ ص ٠١ ج ىنغملا )٢(
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 لب ةنيب دوجو مدع ىلع لدي ال هيلع ىعدملا نم نيميلا يع دملا بلط

 مو ةدلبلا يف ةرضاح وأ ء ةبئاغ اهنأ الإ ةدوجوم ةنيبلا تناك امبر

 مكح لطب لصألا مكح ىلع ردق اذإو اهنع لدب نيميلا نألو اهرضحي

 : كلامو يبعشلاو حيرش لوق وه ركذ يذلا اذهو . ؟!)فلحلا

 : قاحساو فسوي يبأو ةفينح يبأو يعفاشلاو ثيللاو يروشلاو

 ةجح نيميلا نال عمست ال هتنيب نأ دوادو ىليل بأ نبا نع ىكحو

 ىعدملا نيمي عمست ال اك ىعدملا ةجح اهدعب عمست الف هيلع ىعدملا

 رمع لوق كلذ ىلع اليلد ةمادق نبا ركذو ء يعدملا ةنيب دعب هيلع
 “ةرجافلا نيميلا نم ىلإ بحأ ةقداصلا ةنيبلا : هنع هللا يضر

 يناثلا لوقلا ةحص يفنو ىلوأ نوكتف نيميلا روجف ىلع لدي اهقدصو
 . ليل يبأ نباو دواد يبأ ىلإ بوسنملا

 ةلحرملا هذه دنع ةموصخلا ىهتنت نأ تاموصخلل اضف ىرأو

 دوهشلا روهظ اهنمض ةديدج ىوعد مدق دوهش ىعدملل رهظ اذإف الوأ
 . روضح لاب مهمازلا يضاقلا ىلعو

 : يضاقلا سلجم رضحت یتلا ةنيبلا دوجو عم نيميلا

 يضاقلا سلجم رضحت مل اهنكل ةدوجوم ىعدملا ةنيب تناك اذإو

 ىلإ ىضاقلا هبيجيال ةفينح يبأ دنعف « هيلع ىعدملا نيمي ىعدملا بلطو

 : لاق ؟ةنيب كلأ» : يو يبنلا لوقل ةنيبلا راضحإ هفلكي لب «هبلط

 ءاهدوجول بجت الف ةنيبلا مدع ىلع ةبترم نيميلاف . هنيمي كلف :لاق ال

 : هيلع ىعدملا لوق ىلإ تفتلي الو « نيميلل ةطقسم ةنيبلا نأ اك
 0 ا ٠١١ ص ٢ ج رایتخڑلا )١(

 . ۱٢۲۰ص ١٠١ ج ىنغملا )٢(
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 يف هقح طقسي اهم ىعدملا فارتعاو « ةدوجوم تناك اذإ اھعم فلحا

 فلحتسيو « هبلط ىلإ ىعدملا باجي : نيبحاصلا دنعو « نيميلا

 قرفو « ةنيبلا ةماقإب الإ لطبي الو . هقح نيميلا نأل ء هيلع ىعدملا

 افارتعإ نوكت ال ةنيبلاب هفارتعا نأ اك ء اهيلع ةردقلاو اهتماقإ نیب
 فلح لو ادحاو ادهاش یعدلا ماقأ اذإ كلذكو “"نيميلا طوقسب

 دعب رخآ ادهاش رضحأ مث هل فلحأ هيلع ىعدملا نيمي بلطو فةعم

 ینکل ةرضاح ةنيب يل : ىعدملا لاق اذإو ء اهب یضقو هتنيب تلمك كلذ

 كلذ هل : امہدحأ : ناهجو كلذ ىفف « هيلع ىعدملا فالحإ ديرأ
 كلذف ةديعب ةنیب تناك اذإ هفالحتسا كلمي هنأل همصخ فلحتسيو
 كلم ةبيرقلا ىتنيب ةماقإ ديرأ ال لاق ول هنألو « ةبيرق تناك اذإ

 نأل هفالحتسا كلمي ال : يناثلا . . اهتماقا دارأ اذإ كلذكف هفالحتسا
 نيميلاو لصأ ةنيبلا نألو اھعم عرشت ملف « نيميلا نع ةينغ ةنيبلا يف

 ةبيرقلاو ةديعبلا نيب قرافو لدبلاو لصألا نيب عمجي الو « لدب
 دق هنأل اهتماقإ ديري ال يتلا كلذكو اهنع زجعلل ةمودعملاك ةديعبلاف

 طقسيف ةقشم روضحلا يف اهيلع وأ « اهراضحا يف ةقشم هيلع نوكت

 . 29 اهتماقا ديري ىتلا فالخب ء ةقشملل كلذ

 راذعألاو ةدوجوم تمادام ةنيبلا روضح نم دبال هنأ هارأ يذلاو

 تهتناو هيلع يعدملا فلح اهرضحي مل اذإ عوقولا ةردان ةلوبقملا

 نكت مل اهيف ةنيبلا نإف . ةقباسلا ةلأسملا فالخب هذهو ةموصخلا

 ۰ . يعدملل ةمولعم

 )١( ج رايتخإلا ٢ ص ۱٥١ .

 ) )0ج ینغلا ٠١ ص ”7١ .
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 : هيلع ىعدملا هيف فلحتسی ام

 قوقحو 3 يمدآلا قوقحو 3 ىلاعت هللا قوقح : نامسق قوقح ا

 نيميلا اهيف عرشت هذهف لا ا هنم دوصقملا وأ لام وه ام : املوأ

 . ملعلا لهأ نيب فالخ الف

 تبثي ام لك وهو لاملا هيف ادوصقم الو لامب سيلام : امههينا

 ‹ ةعجرلاو قالطلاو حاكنلاو فذقلا دحو صاصقلاك نيدهاشب

 : ناتياور هيف قرلاو ءالولاو . دالیتسالاو بسنلاو قتعتلاو

 دمحأ لاق « نيميلا هيلع ضرعت الو < هيلع يعدملا فاحتسي ال- أ

 ضورعلاو لاومألا یف الإ ناميإلا زاوج ىضم نم عمسأ م

 ءايشألا هذه نأل ةفينح يبأ لوق هوحنو كلام لوق اذهو . ةصاخ

 نإف « لدبلا هلخدي |ميف ناميإلا ضرعت امنإو لدبلا اهلخدي ال
 الإ تبشت ال األ فلحي وأ ملسي نأ نيب ريحم هيلع ىعدملا

 . دودحلا تهبشأف نيدهاشب

 هنأ اذه نم جرخيو فذقلاو قالطلاو صاصقلا يف فلحتسي - ب
 فسوي يبأو يعفاشلا لوق اذهو يمدآ قح لك يف فلحتسي

 ءامد سان ىعدأل مهاوعدب سانلا يطعي ول ( : ثيدحلل دمحمو

 ملسم هجرخأ « هيلع ىعدملا ىلع نيميلا نكلو لاومأو لاجر

 اهركذل ءامدلا ىوعد يف رهاظ وهو هيلع ىعدم لك يف ماع اذهو

 فلحي نأ زاجف يمدآلا قح يف ةحيحص ىوعد اہنألو ىوعدلا يف
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 . لالا ىوعدك هيلع ىعدملا اهيف

 فالحتسإلا هلخدي ال هنأ : ةدحاو ةياور حاکنلا يف ركذ دقو

 عاضبإلا نأ كلذو . دحلاك هيف فلحتسي ملف « هلذب لحي ال امم هنأل

 دودح لاک ىعدملا نی عم هب الو لوکنلاب حابت الف ء اهيف طاتحب ام

 فوخل نوكي نأ لمتحي درج توكس وه امنإ ةيوق ةجح سیل لوكنلاو
 لذبتلاو « فلح ا .نم ءايحلل وأ « لاحلا ةقيقحب لهجلل وأ « نيميلا

 ارمأ اهب يطعي نأ يغبني ال هسفن لوق ىعدملا نيميو « مكاحلا سلجم يف

 هيف لخدي الف لاومألاو ءامدلا لوانت ثيدحلاو « ميظع رطح هيف

 . حاكنلا

 ةعست الإ قح لك يف نيميلا عرشت : باطخلا وبأ لاقو

 . (١قالطلاو

 ةعست الإ قح لک قح يف نيميلا عرشت : باطخلا وبأ لاقو

 « داليتسإلا ء ءالولا ء قرلا « قالطلا « ةعجرلا « حاكنلا : ءايشأ
 فلحتسي الف اهلخدي ال لدبلا نأل . صاصقلا . فذقلا . بسنلا

 . “>ىلاعت هللا قوقحك اهيف

 يف هيلع ىعدملا فلحتسي  فانحألا بتك نم رايتخإلا يفو

 هنأ ىري ةفينح- وبأف : لوکنلا دعب مكحلا يف اوفلتخا مہنکل صاصقلا

 رقیوأ فلحي ىتح سبحيف سوفنلا يف امأ . فارطألا هنم صتقي

 )١( ج ینغملا ٠١ ص 7١7 .

 )٢( ج ینغلا ٠١ ص ۲٤۳-۲٤۲ .
 ) )5ص ةدعلا 1٥۹ .

 . 1094 ص ةدعلا (5)

- 5756 



 بہو ء اهيف شرإلا همزلي هيلع ىعدملا نأ : نابحاصلا ىريو
 ىرجم يرجت فارطإلاو . لذب ةفينح يبأ دنع لوکنلا نأ : فالخلا

 ال اهعطقف يدي عطقا : هريغل لاقول ىتح لذبلا اهلخديف لاومألا

 هنإف لذبلا فالخب هيف ةدئاف ال هنأل عطقلا هل حابي ال هنأ الإ هيلع ءيش

 ء لذبلا اهيف يرجي الف ,كلذك تسيل سفنلاو . ةموصخلا عطقي

 هيف رارقإ لوكتلاف : امهدنع امأ . فلحي ىتح هسبح نم دبالف هيلعو
 یعداو دمعلا ىعدا اذإ یس صاصق هب نوكي الف « مدعلا ةهبش

 . (١)اطخلا رخآلا

 لخديف لاملا هيف ادوصقم ةأرملا هتعدا اذإ لوخدلا لبق قالطلاو

 رقأ نإف « قادصلا ةدصاق ةأرملا هتعدا اذإ حاكنلاو فالحتسإلا هيف

 نابحاصلا لاقف يقابلا امأو هيف فلحتسا رهملا ركنأو حاکنلاب جوزلا

 .دودح لا ادع ام اهيف لخدي وهو امهدنع رارقإ لوکنلا نأل فالحتسإلاب

 ةقرسلا يفو . دودحلا ىنعم هيف ناعللاو . ةهبشلاب أردنت اهنأل ناعللاو

 . 0"2دحي الو لالا نمض لكن نإف لا ا ىعدا اذإ

 نأ هلف هيف دهشي نأ ناسنإلل زاج ام لك : يطويسلا هابشأ یفو

 ىوعد هيلع هجوتي نم لك هنأ : فلح نم طباضو هيلع فلحي

 : اہنم روص طباضلا اذه نم ىنثتسيو هيلع فلحي ركنأف

 . همكح يف ملظلا هكرت ىلع فل ال یضاقلا ۔ ١

 . بذكي مل هن أ فلع ال دهاشلا * 

 )١( ج رايتخإلا ٢ ص ٥٥٠١ ۰

 ) )۲ج رايتخإلا ٢ ص ۱١۵ .
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 . غولبلا ىتح فقويو . فلح مل يبص انأ هيلع ىعدملا لاق ول - *
 . ىلاعت هللا دودح يف - ٤

 . ميقلاو يصولا

 . حصألا ىلع لاملا فالتإ يف هيفسلا - 5
 هنأ عم رهظالا ىلع ابوجو فلحب ال اطقسمىعدا اذإ ةاكزلا هيلع نم- ۷

 . مزلأ ىوعدلاب رقأ ول
 كلذ ملعي هابأ نأو اديشر غلب هنأ ىعدا يضاقلا دنع رضح ول ۸

 . “)لزعنا رقأ ول هنأ عم حيحصلا ىلع بألا فلحب ال هنيمي بلطو

 دعب هيلع ىعدملا ىلع درت ال نيميلا نأ اضيأ فانحألا ىريو

 ىعدملا ىلع نيميلا » : لاق هَ لوسرلا نأل هيلع ىعدملا لوكن

 ىعدملا ىلع اهدر يفني كلذو ماللاو فلألاب روكذم ىعدملاو « هيلع

 ىعدملا ىلع نیمیلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا مسق هللا لوسر ناف اضيأو

 ىعدملا ىلع نيميلا دري الف نيميلا يف امھکارتشا يفنت هذهو « هيلع
 . “قبس امك ىعدملا نیو دهاشلاب نولوقي ال اذهل مهو

 ناک نإف ء نيميلا هيلع نم لكنا اذإ : ةمادق نبا لوقيو
 نأ : باطخلا وبأ راتخإ : لا ا هنم دوصقملا وأ « الام هنع لوكنملا

 دقو . فلح نأ هاعدأ امب هل مكحو ىعدملا ىلع نيميلا دري نأ يضاقلل

 ةيندملا لهأ لوق وهو قحتسيو فلحي ديعبب وهام لاقو دمحأ هبوص

 نباو . يعخنلاو يبعشلاو حيرش لاق هبو « يلع نع كلذ ىور
 نع ىور امل يواعدلا عيمج يف يعفاشلاو ةصاخ لاملا يف كلامو نيريس

 )١( ص هابشألا ٥۳۷ .

 ) )۲ج رايتخإلا ٢ ص ٠١۲ .
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 هاور . « قحلا بلاط ىلع نيميلا در ةي يبنلا نأ رمع نبا نع عفان

 هيناج ىوقو < ىعدملا قدص رهظ هيلع ىعدملا لكن اذإ هنألو

 نبا حجر دقو . هلوكن لبق هيلع ىعدملاك هقح يف نيميلا عرشتف

 يف ةيكلاملا لاق دقو هللا همحر دمحأل لوق وهو فانحألا لوق ةمادق

 هيلع ىعدملا ىلع نيمي الف نيلدعب الإ تبثت ال ىوعد لك : لاملا ريغ

 ىعدملا ميقي ىتح لتقلاو فذقلاو قتعلاو قالطلاو حاکنلاک اهدرجمب

 درل هيلع ىعدملا ىلع نيميلا هجوتف يناثلا نع زجعيو ادحاو ادهاش

 لاط نإف سبح لكن نإو كرت فلح نإف « دحاولا دهاشلا ةداهش

 دحاولا ةداهشف ةوهشلا حاکنلا يف بلاغلا نأ هريغو حاکنلا نيب قرفلاو

 هريغ فالخب دهاشلا دهاش درب نيميلاب يلولا بلطي مل اذلو « ةبير هيف

 ةداهش يف ةبير الف 3 ةوهشلا هيف بلاغلا سيل هنإف 2 قالطو قتع نم

 . "هتداهش درل هيلع ىعدملا رمأ اذلو هيف دحاولا دهاشلا

 لكن اذإ لب لوکنلا درجمب مكحي ال هنأ ةيعفاشلا بهذمو

 يف الإ لوكنلا مكحي الو ٤ يعدملا ىلع نیمیلا تدر هيلع ىعدملا

 : اهنم روص

 يف رداب هنأ ىعداف لاملا نم ةاكزلا ةاكزلا ىلع ىعاسلا بلط اذإ ۔١

 اذه ىلعف ابوجو ليقو « ابدن هفلحب يعاسلا همهتاو « لوحلا ءانثأ

 )١( ج ىنغملا ٠١ ص 5١١ .

 . 5١١ ص ٠١ ج ىنغملا (۲)
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 فلحي الو ةاكزلا هنم تذخأ روصح ريغ قحتسملاو لكن اذإ

 . مامإلاو يعاسلا

 ناسنإ ىلع هبوصنم وأ مكاحلا ىعداف هل ثراو ال نم تام اذإ- ۲

 ء لوکنلاب يضقي ليقف ركنأف هتركذت يف دجو تيملل نيدب
 . فلحي وأ رقي ىتح سبح هنأ يعفارلا ححصو

 لهف هيلع ىعدملا لكنو ىوعد فقولا وأ دجسملا ميق ىعدا اذإ ۔۳

 نيب ةقرفتلا يعفارلا دنع اهحجرأ : هجوأ رشابملا ىلع نيميلا دري

 لام فالتا ىعدا ولف « ال وأ « درتف هسفنب اهرشاب نوكي نأ

 رقي تح سبحي ليقو لوكنب يضقي ليق مث « درت ال لكنو فقولا
 2'>فلحي وأ

 : قحلا بلاط ىلع نيميلا در ثيدح لوح

 نأ هنع هللا يضر رمع نبا نع : مالسلا لبس يف ءاج

 ةياور نم هنأل فيعض وهو « قحلا بلاط ىلع نيميلا در » : ةي يبنلا
 نباو . فرعي ال دمحم تارفلا نب قاحسا نع قورسم نبا دمحم

 ىضاق قاحسا نإ : فشاكلا يف ىبهذلا لاقو ء هيف فلتخم قاحسا

 ثيدح ىلع بابلا اذه يف دامتعالا : ىقهيبلا لاقو فورعم ةقث رصم
 فلحتف لاق اوبأف ؟ نوفلحتأ « مدلاءايلوأل » : يب لاق هنإف ةماسقلا
 در اهيفو ةماسقلا يف تاياورلا قاسو حيحص ثيدح وهو ( دوم

 اذإ ىعدملا ىلع نيميلا در يف ةدمتعملا يه ثيداحألا هذهف لاق نيميلا

 )١( ص يطويسلا هابشأ ”577 .
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 دق هنأالإ سايق هنم اذهو  يناعنصلا تلق : هيلع ىعدملا فلح مل

 ىلع ساقي ال هنأ تبثو . سايقلا فالخ ىلع ةماسقلا نأ مهدنع تبث

 نيميلا در توبث ىلع بالا ثیدحب لدتسا دقو « سايقلا فلاخ ام

 فلحب مل اذإ نكلو « ىعدملا ىلع بجت اهنأ هب دارم او ىعدملا ىلع

 . هيلع ىعدملا

 . ةنسلاو باتكلا تاداشراب ىعدملا ىلع نيميلا در زاوج

 جاتحا اذإ ىعدملا بناج يف ناميإلا هللا عرش دقف : باتكلا امأ

 يف اك هقدصب نئارقلا تدهشو « ةنيبلا ةماقإ هيلع رذعتو كلذ ىلإ

 يف رمأ وهو هنيمي عم اهوكتب  دحلا  ةأرملا باذع عرشو ء ناعللا

 ىرحأو ىلوأ اهنم لقأ وه يف نيميلا عرشف تاهبشلاب أردت يتلا دودحلا
 ۱ هيلع ىعدملا لوكن عم

 اذإ ىعدملا بناج يف نيميلا لعج ال ىبنلا نإف : ةنسلا امأو

 هبناح ةوق عم نيميلا عرشف دهاشلاب هبناج ةوقل ادحاو ادهاش ماقأ

 بناج يف ناميإلا تعرش كلذكو « ىرحأو ىلوأ مصخلا لوکنب

 . ثوللاب هبناج ةوقل ةماسقلا يف الوأ یعدلا

 ہللا عرشب سانلا مهفأ مهف ةباحصلا ماكحأ حضوي ذخآ مث

 نبا لوکنب هنع هللا يضر ناثع مكح نیحف « رخآ عضوم يف ہدحو

 نأل ىعدملا ىلع نيميلا دري مل هعيب دنع دبعلا ءادب هملعب هنيمب نع رمع

 . ١854-1860 ص ٤ ج مالسلا لبس )١(
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 . هفرعي نأ هيلع يعدملل نكميو ء هملعي نأ ىعدملل نكمي ال ام اذه

 نيح دوسألا نب دادقملا عم هنع هللا يضر نامثع ةيضق يفو

 اهنأ لاق ء هنم ناثع ہاضاقت مهرد فالآ ةعبس ناثع نم ضرقتسا

 دادقملا لاق هنع هللا يضر رمع ىلإ رمألا عفر الف ؛ فالآ ةعبرأ

 نأ ىبأف ؛ كفصنا : رمع لاقف فالآ ةعبس اهنأ فلحا : نامشعل

 . كاطعأ ام ذخ : رمع لاقف فلحب

 قدصب املاع ناك اذإ ضرقملا نأ كلذ هجوف : ميقلا نبا لاق

 ال اب ىوعدلا هل لحت مل كلذ ملعي مل نإو . هذخأو فلح « هاوعد

 لوكن درجمب هل ضقي مل نيميلا نع لكن نإف « هتحص ملعي
 ىعدملل لاق نإف ىوعدلا ةحص ملعي امبر همصخ ذإ « همصخ

 . 20)هفصنأ دقف ذخو فلحا

 ؟: هيلع ىعدملا رارقإك مأ ةئيب ةدودرملا نيميلا له

 رارقإك ىعدملا ىلع ةدودرملا نيميلا نأ ىعفاشلا باحصأ ىري

 ىعدملا فلح دعب ءاربإلا وأ ءادألاب ةنیب ہدعب ماقأ ولو « هيلع ىعدملا

 نيميلا نأ رمخآ لوق بهذملا يفو < رارقإلاب ةبذكم اہنوکل لبقت ال
 لوكتلاب ءاضقلاو “هيلع ىعدملا ةنيب عمست لاح ا هذه يفو ةنيبلاك
 ةيجوزلا ةأرملا تركنأ اذام اذه ىلع عرفتيو ؟ رارقإ وأ لذب وه له

 نإ ؟ هتجوز لعجتو « لوکنلاب اهيلع يضقي لهف نيميلا نع تلكنو

 )١( ص ةيمكحلا قرطلا ١77-5١5١ .

 )٢( ص ةيمكحلا قرطلا ١55-١75 فرصتب .
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 اذهو « لذبلاب حابت ال ةيجوزلا نأل هب مكحن مل لذب لوكنلا نأ انلق

 ةراشإلا قبس دقو فانحألا بهذم يف دوجوم لوكتلا ىنعم يف فالخلا

 نع عنتمملاك لكانلا نأ : نولوقي رارقإ لوکنلا نأ نوري نيذلاف ء هيلإ

 عم هب لكن امل هنأل . ىعدملاب افرتعم رصيف ء ارهاظ ةبذاكلا نيميلا

 ليلد كلذو بذكل فلح ول هنأ ىلع كلذ لد  نيميلاب هصلخت ناكمإ

 دودحلا يف هب لمعي مل حيحصلا رارقإلا نود ناك امل هنأ الإ هفارتعا

 . دوقعلاو

 يف ابذاک نوكي هرارقإ انربتعا ول نأب : لذبلاك هلعج نم جتحاو
 لطاب اذهو راكنإلا دعب لوکنلاب قسفيف مارح بذكلاو هراكنا

 . ابذاك هلعجيو هتلادع يف حدقي اع هل ةنايص ةحابإو الذب هانلعجف

 موقي لوکنلا نأ حيحصلاو - ميقلا نبا هللا همحر لوقي مث

 ىلع دهاش رقملاو ء راكنإلاب حرصم لكانلا نأل « ةنيبلاو دهاشلا ماقم

 الذب سيل كلذكو « هتنيب عمست مل ارقم ناك ولو « ناعقي الف هسفن

 نوكي امبرو ء هلاب ىلع رطخب ملرمأ كلذو ء عربتو ةحابإ لذبلا نأل

 ثلثلا دودح يف الإ هلذب نوكي الف توملا ضرم اضيرم هيلع ىعدملا

 دهاشلا ىرجم يرجي اهنإو « الذب الو ارارقإ سيل لوكنلا نأ حضتيف

 قح هاوعد نأ نايبو « مصخلا لوق ةحص ىلع ليلد هلوكنف ةنيبلاو
 . 2")دهاشلا ماقم ةمئاق ةنيرق راصف

 ؟ هنذإب مأ لوکنلا درجمب نيميلا درت له

 لب « لكانلا نذا هيف طرتشي ال درلا نأ دمحأ مامإلا مالك رهاظ

 كلذ ىرجف . يعدملا نيمي ايضار راص < فلحلا نم هنكمت عم هلوکن

 ںیہ چے

۲ - 



 لقتنتالو هيلع ىعدملا نذإ طرتشي : باطخ ا وبأ لاقو ء نذإلا یرجم
 . 20هنذإب الإ ىعدملا ىلإ هنع

 : ؟ فلحلا نوكي اذامب

 ءاش نإ فاصوأب ناميإلا ظفلتو « ريغ ال هللاب فلحلا نوكي

 فلحیو ء ناكملا وأ نامزلاب ظلغت الو راركتلا نم طاتحيو . ىضاقلا

 يذلا هللاب ينارصنلاو « ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلا هللاب يدوهيلا
 نبا فلح نيح يبنلا لاقام كلذ ليلدو ىسيع ىلع ليجنإلا لزنأ

 لزنأ يذلا هللاب كدشنأ : هل لاق ةاروتلا يف انزلا مكح ىلع ايروص

 ريغ فلحي الو « طقف هللاب فلحي سوجملاو ء « ىسوم ىلع ةاروتلا
 كيلع اذهل ناك نإ هللادبع كيلع سرخألاو مهدباعم يف نييباتكلا

 ريغ ىأرو فانحألا دنع هلك اذهو « درلا يف هسأرب ريشيو « قح

 فلاخ ا ناک اذإ مهيب فالخ ىلع ناكملاو نامزلاب ظيلغتلا فانحألا
 . ۶ ”اضیأ السم

 : فلحتسملا ةين ىلع نيميلا

 ‹ همصخ هلوقي ام اعفدو . فلاح ا بناجل ةيوقت نيميلا تعرش

 « فلحتسملا ةين ىلع نوكت نأب ضرغلا اذه نيميلا ققحت نأ دب الف

 كنيمي » : هلوق لپ هللا لوسر نع درو دقلو اہنم ضرغلا ققحت م الإو

 . ٠١١ ص عجرملا سفن )١(

 )٢( ج رايتخإلا ٢ ص ١05-1١50 .

 )٦( ج ىنغملا ٠١ ص 3١5 .

 ۔ ٣٤٤٣٤٣ ۔-



 ( فلحتسملا ةين ىلع نيميلا ةياور فو « كبحاص هب كقدصي ام ىلع

 ناك اذإ فلاح لا ةين ىلع نوكت نیمیلا نإو . ءاملعلا ضعب لاق دقو

 قباسلا ثيدحلا هدري لوقلا اذهو ء هبئان وأ ىضاقلا ريغ فلحملا

 نيأ نم يردأ الو : ريخألا لوقلا ىلع اقلعم يناعنصلا لاق دقو هتياورب
 اذإ هنأ ثيدحلا ةرهاظ لب هبئان وأ ىضاقلاب ثیدح لا دييقت ءاج

 نوكي امم ىقب 20( اقلطم فلحتسملا ةين ةينلاف قح ا هل نم هفلحتسا

 يف ةيصولا ىلع ةداهشلا : هيلع ىعدملا وأ ىعدملا ىلع نيميلا ةدوع هيف
 ء مهتداهش يف ةبيرلا تلصحو نيملسم ريغ دوهشلا ناك اذإ رفسلا
 هيلع يعدملا ىلع هتداعإو ةماسقلا يف يعدملا ىلع الوأ نيميلا ضرعو

 عفدل ةأرملا ىلع داعي جوزلا فلح دعب ناعللا يلو يعدلملا لوكنت دنع

 : ةثالثلا هذه نع ثيدحلا ىلإ هجتتلف اهنع دحلا

 : رفسلا يف ةيصولا ىلع ةداهشلا : الوأ

 يف ةيصولا ىلع نيملسملا ريغ ةداهش زاوجب لوقلا قبس دق
 ركذو « دهاشلا يف مالسإلا ةطيرش ثحب ءانثأ كلذ ركذ دقو رفسلا

 ‹ ةيمامإلا ةعيشلاو ةلبانحلا لوق وه ةداهشلا هذه لوبقب لوقلا نأ هيف
 « ةدئاملا ةيآب كلذ ىلع لدتساو « ةرورضلا ناكل رهاظلا لهأو

 امنإ ىرخأ ةرم اهيلإ ةدوعلاو « هباحصأو . كلذب هللا لوسر ءاضقو

 ةلأسملا هذهو . نيعدملا ىلع ناميإلا در مكحو ةماع ةفصب اهب قلعتي

 اهيأ اي :  ةدئاملا ةروس نم ةميركلا ةيآلا لوح اهيف مالكلا رودي
 : ىلاعت هلوق ىلإ * توملا مكدحأ رضح اذإ مكنيب ةداهش اونمآ نيذلا

 )١( ج مالسلا لبس ٤ ص ۱۳۹ .

- £ - 



 تلمتشا : ريثك نبا لاق دقف <24 نيقسافلا موقلا ىدب ال هللاو 0

 نبا نع يفوعلا هاور خوسنم هنأ : ليق . زيزع مكح ىلع ةيآلا هذه
 لاقو ¢ ةخوسنم اهنأ ميهأ ربإ نع نايلس يآ نباو دامح لاقو 4 سابع

 نمو « مكحم وه لب  ريرج نبا هلاق ايف ء نورثكألا مهو ء نورخآ
 طاقنلا لوح ةيآلا هذه يف ثحبلا زكرتيو 29نايبلا هيلعف خسنلا یعدا

 : ةيلاتلا

 لاق « نيملسملا نم يأ ٭ مكنم لدع اوذ ## : ىلاعت هلوق - ١

 ديعسو « ةديبع نع ىور لاقو « سابع نبا نع یورو روهمجلا

 ؛ يدسلاو « رمعي نب ىبحيو . دهاجمو « نسحلاو « بيسملا نب

 وحن ملسأ نبا ديز نب نمرلادبعو « نايح نب لتاقمو « ةداتقو
 . كلذ

 ىور كلذو يصوملا يح نم : نورخآ لاقو : ريرج نبا لاقو

 . امر بغو ةدعو ةديبعو ةمركع نع

 نيملسملا ريغ نم : سابع نبا نع 4 مكريغ نم ١ كاعت وف - ٢
 ديعسو « حيرشو « ةديبع نع كلذ یورو « باتكلا لهأ ينعي

 ء همركعو « رمعی نب ىيحيو « نيريس نب دمحمو « بيسملا نب
 ‹ يعخشلا ميهاربإو ء يبعشلاو « ريبج نب ديعسو « دهاجمو
 نمحرلادبعو « نايح نبا لتاقمو < يدسلاو « رلجم يبأو « ةداتقو

 . كلذوحنو « ملسأ نب ديز نب

 )١( تايآلا / ةدئاملا 0317١5 ۱١۸١۱١۷ .

 ص ثلاثلا دلجملا ريثك نبا ريسفت (؟) ۲٠٢ .

 ۔ 0



 « مكيح ريغ نم دارملا نوکی ؛ مكنم » هلوق يف رخآلا لوقلا ىلعو
 |مھجر يرهزلاو يرصبلا نسحلا نع متاح يبأ نع هلثم ىور دقو
 رفاك ةداهش زوجت ال هنأ ةنسلأ تضم : يرهزلا نع لقنو « هللا

 . ؛'”نیملسملا يف يه اهنإ رفس الو رضح يف

 ةالص اأ يرهزلا نع يورملا « ةالصلا دعب نم |منوسبحت » -۔۳

 ةالص دارملاو « اید لهأ ةالص سابع نبا نعو « نيملسملا

 . "”مهترضحب اهيف سانلا عمتجا

 ءانبلاب لعفلا روهمجلا أرق « نايلوألا مهيلع قحتسا » : هلوق - <

 ىنعملاو « فوذح أدتبمل اربخ « نايلوألا » هملك نوكتو لوهجملل

 - مثالا مهيلع قحتسا نيذلا نم نارخآ نانثإف : ةءارقلا هذه ىلع

 ةداهشلاب قحأ مهنإف هتريشعو تيملا لهأ مهو  مهيلع ىنج يأ
 ۔ لعافلل ءانبلاب قحتسا : ةيناثلا ةءارقلاو . مهريغ نم نيميلا وأ

 .قحتسا نيذلا نم ىنعملا نوكيو « قحتسا لعاف نايلوألا نوكتو

 . ةداهشلاب مايقلل اممودرجي نأ ةداهشلاب مہنیب نم نايلوألا مهيلع
 . 2©)تيملا ىلإ نيبرقألا اهنوكل نيرفاكلا بذك اورهظيو

 هذه لوزن ببس يف نيتياور ريثك نبا ركذ دقو : لوزنلا ببس 4
 : تايآلا

 هتصقو « يرادلا ميت نع سابع نبا نع فيعض دنسب : امهالوأ

 . مهس ينب ىلوم ميرم يبأ نب ليدب عم « ءادب نب يدعووه

 )١( ص قباسلا عجرملا 5١١ .

 . ۲٢٢ ص عجرملا سفن (۲)

 . ۸۸ ص يناثلا دلجملا  ريدقلا حتف )٣(

= 



 الیدب نأو « ماشلا ىلإ ةراجتلاب نارفاسي نيينارصن نالوألا ناكو

 ورمع امه ءايلوألا نم افلح نيذلا رمأ اهيفو خلا . . ةافولا هترضح

 . رخآ لجرو صاعلا نب

 ميت عم مهس ينب نم لجر جرخ دواد يأ ةياور : ةيناثلا

 اهيف سيل ضرأب . يمهسلا تامف ءادب نب يدعو « يرادلا

 ؛ بهذلاب افرخزم ةضف نم اماج دقف هتكرتب امدق الف « ملسم

 نم هانيرتشا ليقف ء ةكمب ماجلا دجوو ء يئ هللا لوسر |هفلحأف
 انتداهشل هللاب افلحف يمهسلا ءايلوأ نم نالجر ماقف . يدعو میم

 اهيأ اي 8 : تلزن مهيفو . مهبحاصل ماجلا نإو |هتداهش نم قحأ
 نسح ثيدح يذمرتلا لاقو 4 مكنيب ةداهش اونمآ نيذلا

 . بیرغ

 نم الجر نأ : يبعشلا نع يورام ةصقلا هذه ديؤياممو

 هدهشي نيملسملا نم ادحأ دهجي ملو « ةافولا هترضح نيملسملا

 يذلا دعب نكي ملرمأ اذه . يرعشألا لاقف ‹ هتيصو ىلع

 الو اناخ ام رصعلا دعب (هفلحأف ء ةي هللا لوسر دهع يف ناك

 ىضمأف « هتكرتو لجرلا ةيصول اهنإو « اريغ الو ء اتك الو ابذك
 . 20|[مداهش

 تلخد : لاق ريفن نب ريبج هاور ام هيلع دري خسنلاب قلعتي |ميف 5

 تلاقف . معن تلقف ؟ ةدئاملا ةروس أرقت له : تلاقف ةشئاع ىلع

 )١( ص ثلاثلا دلجملا - ريثك نبا ريسفت 7١7 - ۲٢٢ .
 ) )۲ج راطوألا لين ٠١ ص ۲۹٤ ,

 ۔۷-



 امو ء هولحأف لالح نم اهيف متدجو اف . تلزنأ ةروس رخآ اهنآف

 . 'هومرحف مارح نم اهيف متدجو

 : زيزعلا باتكلا نم ماقملا اذه هنمضت ام لصاح كلذب نوكيو -

 لودع نم نيلدع هتيصو ىلع دهشأ توملا تامالع هترضح نم نإ

 دجوو . رفس يف ناكو « نيملسم ادوهش دجي مل نإف : نيملسملا

 مهب باترا ناف « هتيصو ىلع مهنم نيلجر دهشي نأ هل زاج ارافك

 نم امتك امو . قحلاب ادهش اأ ىلع هللاب افلح ىصوملا ةثرو
 كلذ دعب نیبت نإف ء ائيش تيملا هكرت امم اناخ الو ءائيش ةداهشلا
 نم ءيش روهظ وأ ء ةداهشلا يف للخ نم هيلع امسقأ ام فالخ

 فلح هوجولا نم هجوب |ےھکلم یف راص دق هنأ اعز تیلا هكرت
 . 20( كلذب لمعو ةثرولا نم نالجر

 نيقيرفلا نم قيرف لك يأر ركذو عوضوملا ميقلا نبا شقان دقو
 دقنو ء خسنلاب لئاقلا قيرفلا ىلع درو ء ةيآلا هذه لوح نيفلتخملا

 نإ رهظف : لوقلا متخو مهماكحأو مم اوقأ نم اهيلع درو مهلاوقأ
 اسايقو اصن هنع لدعم ال يذلا قحلا وه ةیالا هذه بجو لوقلا

 . ")قيفوتلا هللابو ةحلصمو

 هذه ريغب مکح نم مكح ضقني لهف : ليق نإف : لوقی مث
 « باتکلا هتفلاخمل همكح ضقن ىضتقت بهاذملا لوصأ : ليق ةيآلا

 )١( ص عجرملا سفن ۲۹٢ .
 )٢( ص ناث دلج ريدقلا حتف ۸۸ .

 )۱۹۲ )۳۔۱۸۲ ص ةیمکح ا قرطلا .
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 اذإ مکا ا مکح ضقني نأ هجوتيو : ررحملا ىلع هقيلعت یف انخیش لاق

 تالالدب زيزعلا باتكلا صن فلاخ هنإف ةيآلا هذه فالخب مكح

 « هالاق يذلا ريغ ناب اذإ : ايناثو ء ةدايز نم مهدنع اجب مهبناج ةوقل

 باحصأ بناج ىوق ء |مھبناج ةوق نم فعضي وأ |هنيدي ام رهظ وأ
 مهقح اوذخأي ىتح نيميلا مهيلع درو امهبناج يف نيميلا عرشف قحلا
 عمج طسو يف دهشي نأ ةقث ريغ دهاشلا ناك اذإ هنأ ذخؤي ةصقلا نمو

 . مهيف رهتشا هبذك ناب اذإ ىتح

 : ةماسقلا

 دقو .ءاقلطم نيميلا وهو . مسقلا ىنعمب ةغللا يف ةماسقلا

 .٠ نيفلاحلل مسا ةماسقلا نأ : نيمرحلا مامإ ىكح دقو « عمجلا

 ددعو صوصخ ببسب ىلاعت هللاب نیمیلا : اعرش ةماسقلاو

 يف فالخلاو '”صوصخملا هجو ىلع صوصخم صخش ىلع صوصخ

 يف مہنیب فالح ىلع ةروهشملا ةعبرألا بهاذملا ءاهقف مہنیب

 قيرف بهذو « دعب حضتيس ام ىلع ةماسقلاب بجي امو . ليصافتلا

 يتلا هتلدأ قيرف لكلو رصانلاو ةبلع نباو 3 ةبالق وبأو 8 زيزعلادبع

 . اهيلإ دنتسا

 )١( ص ةيمكحلا قرطلا  ۱۹۲١۔  ۲۷٤ج ٢ ررحملا .
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 خقرت

 یں اد جي رج
 یے وزا ج سہ

 : لوألا قيرفلا ةلدأ

 : ةلدأب ةماسقلاب نولئاقلا لوألا قيرفلا لدتسا

 هيلول انلعج دقف امولظم لتق نمو # : ىلاعتو كرابت هللا لوق ١
 هدودحو ناطلسلا اذه ا هللا لوسر نيب دقو 2١04 اناطلس

 . ةنسلا يف حضو ام بسح
 نأ هموق ءارك نم لاجر نع ةمتح يبأ نب لهس نع : ةنسلا نم ۲

 متنأ : لاقف دوهم قأف « نيع يف حرطو لتق دق لهس نب هللادبع

 ةصيوح هوخأو وه لبقأف ء هانلتق ام هللاو : اولاق ء هومتلتق هللاو

 لوسر لاقف ملكتيل ةصيحم بهذف . لهس نب نمحرلادبعو

 ملكت مث ةصيوح ملكتف - نسلا ديري ربك ربك : لو هلا
 امأو ٠ مكبحاص اودي نأ امأ » : ةي هللا لوسر لاقف . ةصیحم

 هانلتق ام هللاو انإ اوبتكف كلذ يف مهيلإ بتكف برحب اونذأي نأ

 نوفلحتأ لهس نب نحر لادبعو ةصيحمو : ةصيوحل لاقف
 « دوهم مكل فلحتف : لاق ءال : اولاق مكبحاص مد نوقحتستو

 ثعبف « هدنع نم 4 هللا لوسر هادوف « نيملسم اوسیل اولاق
 قفتم « ءارمح ةقان اہنم ينتضكر دقلف لهس لاق ء ةقان ةئام مهيلإ
 , "هيلع

 تناك ام ىلع ةماسقلا رقأ ةي هللا لوسر نأ راصنألا نم لجر نع“

 راصنألا نم سان نيب ةَ هللا لوسر اهب ىضقو « ةيلهاجلا يف هيلع
 . لسم هاور . . .دوهيلا ىلع هوعدا ليتق يف

 )١( ءارسإلا / ۳٣ .

 . ۳۰٣٣۹٣ ص ٣۳ ج مالسلا لبس (۲)

 . 555 - 597 ص ٢ ج دهتجملا ةيادب ())
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 يف ثدحب اذهف موق نم برقلاب ليتقلا دجو اذإ : لوقعم ا نمو
 ء نيفرطلا نيب صيرتو ةرهاظ ةوادع كانه تناك اذإف . نظ سفنلا

 لهأل ةمهتلا هيجوت ىلع ةيوق ةمالع ريصيو ايوق انظ ثدحي كلذ نإف
 . ثوللاب فورعملا وه نظلا اذهو ء ةلحملا هذه

 يلولا ىطعت ةيآلا نأ : صوصنلا هذه نم لالدتسإلا هجوو

 - قحلا يف هترصن نيملسملا ىلع نأو مالا يف هقحب ةبلاطملا يف اناطلس

 نإ ىلع لدي ثیدح او «  اروصنم ناك هنإ لتقلا يف فرسي الف »

  ةماسقلا وه  ةنيبلا مدع دنع  هيفن وأ قحلا اذه تابثإل قيرطلا

 تناك نإو ةيمالسإ ةنس اهلعجيو اهتيعرش ىلع لدي كلذ يبنلا لعفو
 تاياور تدرو دقو ملسم هاور ام كلذ حضوي - ةيلهاجلا ةنس لبق
 هجوت ىلعو ء ناميألا ددع ديدحت تاياورلا هذه ینو لوألا ثيدحلل

 . الوأ

 : يناثلا قيرفلا ةلدأ

 : یتأی امب اهتيعرش مدع ىلع يناثلا قيرفلا لدتساو

 اموی هريرس زربأ زيزعلا نب رمع نأ ةبالق يبا نع يراخبلا هاور ام ۔١
 يف نولوقت ام : مهل لاقف ء هيلع اولخدف مه نذأ مث « سانلل

 اهم دوقلا ةماسقلا نإ لوقن : اولاقو . هيلع اودر مث ؟ ةماسقلا

 ىنبصنو ء ةبالق ابأ اي لوقت ام لاقف . ءافلخلا اهم داقأ قح

 ءاسؤرو ؛ برعلا فارشأ كدنع نينمؤملا ريمأ اي تلقف « سانلل

 انز هنأ لجر ىلع اودهش الجر نيسمخ نأول تيأرأ ء دانجإلا

 نأ ول تيأرأ تلق ء ال لاق ؟ هجرت تنكأ ء هوري ملو . قشمدب

 - ا -



 مو ء صمحب قرس هنأ لجر ىلع كدنع اودهش الجر نيسمخ
 امف . تلق تایاورلا ضعب يفو ال : لاق ؟ هعطاقت تنكأ هوري

 تدقأ كدنع مهو اذك ضرأب هلتق هنأ اودهش اذإ مهاب

 مهنأ : ةماسقلا یف زيزعلادبع نب رمع بتكف : لاق « مهتداهشب

 ةداهشب لبقي الو ء هلتقاف هلتق انالف نأ لدع يدهاش اوماقأ نإ

 . 2©')اومسقأ نيذلا نيسمخلا

 نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا نإف اعرش ةررقملا لوصألل ةفلاغ اهنأ  ؟

 . ركنأ نم ىلع
 . اسح دهوش وأ اعطق ملع ام ىلع الإ نيميلا زوجي ال“

 ي هللا لوسر مهب فطلتف كح تناك امنإو يبنلا اهب مكحي مل- ٤

 . مالسإلا لوصأ ىلع مكحلا اهب يرجي ال فيك مهريل

 اليلد دعب تبثت مل ةماسقلا نأ : لوألا قيرفلا ىلع اودرو

 طايتحإلاو ظفحلل تعرش لوصألا نم ةصصحم اهنألو ءايعرش

 ثيدح امأو دعب تبثت مل يهو اهتوبث نع عرف لوقلا كلذ نأل ءامدلل

 مل هنأ ةمسقلا نم رهظ -ربيخ لسیتق يف اي يبنلا نأ ركذ دقف ملسم
  ارده همد بهذي ال ىتح  لاملا تيب نم  هدنع نم هادو امنإو ضقي

 ىهامنإو « ةلقاعلا ىلع تسيل ةيدلا نأ ةيلهاجلا يف ناکام نإف اضيأو

 ةماسقلاب انلقف : دانزلا يبأ لوق امأو « ةصاخ هيلع يعدملا لام نم
 « نانثإ مهنم فلتخا ایف لجر فلأ ىرأل ينإ » نورفاوتم ةباحصلاو

 ىقل هنأ تبثي مل دانزلا وبأو تباث نب ديز نع هجراخنع لوقنم وهف
 نأ ىلع لدي هركذ يذلا اذهو . فلأ نع الضف ةباحصلا نم ةرشع

 )١( ص ۲ ج دهتجملا ةيادب ٣۹۳-٦۹٤ .٠
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 رمع نأ كش الو . مہنم اعامجا سيلو ء اهب لمع ةباحصلا ضعب

 . )ل هللا

 قيرفلا اديؤم قيرفلا اذه ىلع ةرهز وبأ دمحم خيشلا در دقو

 9 لي |يف هدر صلخيو لوألا

 ةدراو يه امنإو « ةماسقلا عوضوم لصأ ىلع ةدراو ريغ مهتلدأ

 اذإ ةماسقلا ىضتقمو دوقلا لاح ىلع ةدراو ىهف ء اهماكحأ ضعب ىلع

 ثيدحلا يف ةدراولا يه لاح ا هذه تسيلو . ناميإلا مدلا ءايلوأ فلح
 2 هنيعب هيف ادحأ اومهتي مل مدلا ءايلوأ نأ « هيف هيلع صوصنملا نأل

 ربختلا كلذ يبنلا مهريخف دوهيلا ةعامج يف ناك لتقلا نأ اوررق امنإو

 ‹ لتاقلا نع يرحتلا يف هعم مهكارتشا بوجو نايبو « مہبولقل ابيطت
 لاح يف مهضعب هلاق لب ةماسقلل ةجيتن دوقولاب ءاهقفلا لك لقي ملو

 نيب ناكو ء رارقإ الو ةنيب مه نكي ملو « لتاقلا مدلا ءايلوأ نيع اذام

 اذإو ماهتإلا ةحص ىلع ةنيرق نوكت تاجارج هولتقنم نيبو ليتقلا

 لهآ مهو الا ءايلوأ نم نيسمخ وأ ء امهتم نيسمخ ناميإ فيضأ

 . ءاهقفلا لك هب لقي ملو صاصقلا ناك نيدو لدع

 هلصأ نم دودرم كلذ نإف ايلهاج ارمأ تناك ةماسقلا نأ امأو

 ركذو « يمالسإلا وحنلا اذه ىلع ةيلهاجلا ةفورعم تناك ام اذإ

 . "ةيدمحملا ةنسلا نم اأ ىلع ليلد ب يبنلا

 )١( ج مالسلا لبس ٣۳ ص  ۳١۹۱-۰فرصتب .

 )٦( ص نا مسق ةبوقعلا ةفسلف ٦١٤ -٦١٤ .
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 : ةماسقلا ىلإ يدؤي يذلا ثوللا

 كلذو يعدملا قدص نظلا ىلع هعم بلغي ىنعم دجوي نأ وه
 ۱ : لثم

 ١ - مهريغ اهيف مهكراشي ال هؤادعأ اهيف هلح يف لیتقلا دوجو .

 مهنأ يلولا مهيلع ىعداو ليتق نع ناتسب وأ راد يف ةعامج قوفت - ؟

 . هولتق
 . ہولتق مهنأ یلولا ىعداو ةمحز يف ليتقلا دوجو ۔۳

 سیلو مدلاب بضخ فيس هعم لجر اهيفو ضرأ يف ليتقلا دوجو - ٤

 . هيلع یلولا فلح لتاقلا هنأ یلولا یعداو « هريغ هعم

 يلولا یعدا نإف نيتفئاطلا ىدحا نم ليتق دجوف ناتفئاط تلباقت  ه

 . ثول وهف هتلتق ةيناثلا ةفئاطلا نأ

 لجر ىلع نيقرفتم اوءاج ءاسنلا وأ ديبعلا نم ةعامج دهش - 1

 . هل ىضقو مهعم فلح لتاقلا هنأ يلولا ىعداو « لتقلاب

 یعداو ء لتاقلا هنأ لجر ىلع قاسفلا وأ رافكلا وأ نايبصلا دهش ۔۷

 اوءاج نإ ثول اذه نأ نيهجولا دحأ يفف هيلع ليتقلا يلو

 . مهاوقأ تأطاوتو نيقرفتم

 لتاقلا ىلع مدلا يلو ىعداو رخآ لتق لجر نأ دهاش دهش اذإ - 8

 يعدملا فلحو اثول اذه ناك اصاصق بولطملا ناك نإف ىوعدلا

 يعفاشلل ميدقلا لوقلا يف صاصقلا لتاقلا ىلعو « انيمي نيسمخ

 . ةيدلا هيلع ديدحلا یو

 )١( فرصتب ۳۳۸ ص ۲ ج بذهملا .

-555 - 



 5 ےہ

 يجينا رج
 یی ورا ے ےک

 ؟ ةماسقلا يف نيميلا مهيلع هجوتي نم

 ىلإ هجوتم ناميإلا فانحألا دنعف كلذ يف ءاهقفلا فلتخا
 امو ء هانلتق ام هللاب نوفلحيف « مدلا يلو مهريختي مهيلع ىعدملا

 لل ىبنلا نأ بيسملا نب ديعس نع ىور امب اولدتساو « التاق هل انملع

 نيب ليتقلا دوجول مهيلع ةيدلا لعجو « ةماسقلاب دوهيلا أدب
 راتخي وأ ء لتقلاب همهتي نم يلولا راتخي نأ رهاظلاواولاقو ء مهرهظأ
 ‹ لتاقلا رهظيف ةبذاكلا ناميإلا نع نورحني مہنأل ةلحملا لهأ يحلاص

 نأب اولدتساو « يلولا فلختسي الو ةيدلا مهيلع تبجو اوفلح اذإو

 رمع عمجو « لهس نبا ثيدح يف ةماسقلا ةيدلا نيب عمج دق ال يبنلا

 . 20ةعداو ىلع ةيدلاو ةماسقلا نيب

 هقحتسم هيف نيميلا نأل فلحي یتح سبحیف فلحلا أي نم امأ

 ىعدملا ناك نإ اذه ةيدلا نيبو هنيب عمجي اذهلو مدلا رمأل |یظعت اهتاذل

 لثم مهاحف « دحاو نم رثكأ ناكو انيعم ناك اذإ امأ « نيعم ريغ هيلع

 يف نأ : لصألا ةياور ريغ يف فسوي وبأ لاقو ء ةفينح يأ دنع ىلوألا

 .لأسيو « ةلحملا لهأ نم نيقابلا نع ةيدلاو ةماسقلا طقست سايقلا

 . 9©2ةدحاو انيمي هيلع ىعدملا فلح دجوت مل نإف ةنيب كلأ يلولا

 نيسمخ نوفلحيف الوأ نيعدملا ىلع نيميلا عرشن مهريغ لاقو

 يناثلا قیرفللو هلبق مهقح تبثيو هلتق هنأ هيلع يعدملا ىلع انيمي

 : هوجو نم حصي ال ثيدح نم هضراع امو لهس ثيدح

 )١( ج ةيادهلا ٤ ص ١١٠١ .

 ) )۲ج ةيادطلا ٤ ص ١١٠١ .
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 . تبثملا لوق هب دری الف ىفن هنأ : اهدحأ

 ‹ ةصقلا دهاش هيَ هللا لوسر باحصأ نم الهس نأ : ىناثلا

 1 ةصقلا رضح الو دحأ نع هيوري نأ ريغ نم هنظب لوقي ١2)يناثلاو

 . ”هفالخب یناثلاو ء نيحيحصلا يف لهس ثيدح نأ : ثلاثلا

 . ۲٠٢ ص ۸ ج راطوألا لين يف روكذم وهو

 « يناثلا قيرفلا ثيدح الو مهثيدحب نولمعي ال مهنأ : عبارلا

 ىلع سيلنولوقي مهو مهثيدح يف نيميلاب نيعدملا بلاط يبنلا نأل

 هنأل ةثالثلا ةمئألا لوق ةمادق نبا دنع حيحصلاف اذه ىلعو نيمي يلولا

 . نيحيحصلا ثيدحو قفتي يذلا وه

 : نوفلحب نم

 اوسیل مهنأل نوفلحي ال نيناجملاو نایبصلا نأ ىلع ءاھقفلا قفتا

 ةماسقلا يف نلخدي نہنإ : كلام لاق دقف ءاسنلا امأو ةداهشلا لهأ نم

 دمعلا يف نبنامهيإ لبقت . يعفاشلا لاقو . أطخ لتقلا ناك اذإ

 نأ : روھمح ا ةجحو ناميإلا يف نلخدی ال روھمح ا لاقو . أطخلاو
 ءاج لاملا توبثو ءامدلا نم هذهو ءامدلا يف ةلوبقم ريغ ءاسنلا ةداهش

 ايي يبنلا نأ ديجي يبا نع ميهاربإ نب دمحم ةياور وهو .٠ لهس ثيدح يف نعط يذلا )١(

 ش . دوه ىلإ بتك

 دوهيلل لاق يي يبنلا نأ : راصنألا نم لاجر نع راسي نب ناهيلس نع دوادوبأ يورو (*)
 ىلع فلحن اولاق « اوفلحتسا » راصنألل لاقف وبأف نوسمخ مكنم فلحيا مهب أدبو

 ح ٩۸(٤ ) مهرهظأ نم دجو هنأل دوهيلا ىلع ةي هللا لوسر اهلعجف هللا لوسر اي بيغلا
 . ٤ / ٦٦٦-٦٦٦ دوادوبأ . ( ينغمل ۸

 اا -



 رظن يعفاشلاو « اهببس ال ةيدلا وهو بولطملا ىلإ رظن كلامو « انمض
 اغإو 3 دوجولا لک نم ةداهش تسیلو لوتقملا ءايلوأ نم ءاسنلا نأ ىلإ

 ١ ('”ههدنع عدم لك ىلع يرجت ناميإلاو ةرامإلل توبث يه

 : ةماسقلاب قحتسملا

 فلح نم دبالو ء ةيدلا ةماسقلاب قحتسملا نأ فانحألا بهذم

 ؛ صاصقلا بجي دمعلا يف هنأ مهريغ لاقو مهدنع مهيلع يعدملا

 . قباسلا ةرهز يبأ مالك نم اذه حضتا دقو ةيدلا بجت هريغ يفو

 تناك اذإ دوقلا اوقحتسا اوفلح اذإ ءايلوألا نأ ينغملا يفو

 نب رمع نعو « ريبزلا نع كلذ ىور عنام عني نأ الإ ادمع ىوعدلا
 سابع نباو ةيواعم نعو رذنملا نباو روث وبأو كلام لاق هبو زيزعلادبع
 : دوهيلل يب يبنلا لوقل « ةيدلا الإ اهب بجت ال : قاحساو نسحلاو

 ناميإ نألو « هللا نم برحب اونذأت نأ امأو « مكبحاص اودت نأ امأ »

 اہب مدلا ةطاشا زوجي الف رهاظلا مكحو نظلا ةبلغب يه امنإ نيعدملا

 تسيل ةماسقلا نأ يف رهظي يذلاو ”٠ . . . اهنم ةنكمتملا ةهبشلا مایقل

 قحتسملا نأ ىرأو ءاهقفلا نم قافو لحم تسيلو ةداهشلا ةوق يف
 هيفو صاصقلا نع رسي لاملا يف نأل ةيدلا نوعدملا فلح اذإ ةماسقلاب

 . ليتقلا ءايلوأ مهو مهيلع ىنجملا ظيغل ءافش

 )١( ص يناثلا مسقلا ۔ ةبوقعلا ةفسلف 457 .

 ) )۲ص ۸ ج ٦۹۹ .
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 : مهيلع ىعدملا ناميإل نيعدملا لوبق مدع

 ىلع ناك مهيلع يعدملا ناهإ اولبقي ملو نوعدملا فلح ل اذإ

 نأ ةيهارك لاملا تيب نم ةيدلا عفدب موقت نأ  ايلاح ةلودلا  مامإلا

 نم اهوقحتسم عنتما دقو « ناميالاوه مهيلع هبجوي يذلا نأل

 . لالا ىوعدكو اهريغ مهل بجي ملف اهئافيتسا

 يف يرجي امع لوئسم رمألا يلو نأ ررق مالسإلا نأ ررقأ نأ یقب

 ةماعلا نم كانه نوكي نأ دبال لتاق هل فرعي ال يذلا ليتقلاو « هتلود

 . 0"2نيتلاحلا

 : ةصالخلا

 . ثول كانه ناك اذإ ىضاقلا مامأ يعرش ليلد ةماسقلا -أ
 . الوأ نيعدملا ىلع ناميإلا ۔۲

 ٤ لال لا تيب نم ىدو ةانجلا فرعي مل اذإ ةيدلا ةماسقلاب قحتسملا ۔ :

 : ناعللا

 لوقي اهيفو رونلا ةروس نم تايآ عوضوملا اذه يف لصألا

 ءادهش مه نكي ملو . مهجاوزأ نومري نيذلاو # : ميركلا نآرقلا

 )١( ص عجرملا سفن ٠٠٥ .

 ) )۲ص يناثلا مسقلا ةبوقعلا ةفسلف ٣١۳۷٤ .

 ۔ ((۸ص-



 ‹ نيقداصلا نمل هنأ اب تاداهش عسب رأ مهدحأ ةداهشف مهسفنأ الإ

 ساذعلا اہنع أرديو ء نیبذاکلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلاو

 بضغ نأ ةسماخلاو . نيبذاكلا نمل هنإ هلاب تاداهش عبرأ دهشت نأ

 . 4 نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا

 ةصق تایالا لوزن ببس لوح هريسفت يف ريثك نبا ركذ دقو
 قباسلا ءاحمس نب كيرشب اهامر نيح هتجوز عم ةيمأ نبا لاله
 نب ةمقلع نع دمحأ مامإلا هاور ام ركذو  ةنيبلا ثحبم يف اهركذ

 نم لجر لاقف . دجسملا يف ةعمجلا ةيشع اسولج انك : هللادبع

 ملكت نإو « هومتلتق « هلتقف الجر هتأرما عم ىأر اذإ اندحأ راصنألا

 : لاق « مكحا مهللا « ظيغ ىلع تكس تكس نإو « هوهقدلج
 . "هب ىلتبا ام لوأ لجرلا كلذ ناكف ناعللا ةيآ هللا لزنأف

 ىلإ رميوع ءاج : لاق ةنمآ نب لهس نع دمحأ مامإلا هاور امو

 عم دجو الجر تيأر اذإ : هللا لوسر لس : لاقف يدع نب مصاع

 لوسر مصاع لأسف ؟ عنصي فيك مأ هب لتقيأ هلتقف الجر هتأرما

 ام : لاقف . رميوع هيقلف لاق . لئاسلا هي هللا لوسر باعف يب هللا

 هلك هللا لوسر تلأس ريخب ينتأت ل كنأ تعنص ام لاق ؟ تعنص

 هاتأف ء هتلأس الف هللا لوسر نيتآل هللاو : رميوع لاقف « لئاسلا باعف

 لاق . ايب نعالف اهب اعدف : لاق : اهيف هيلع لزنأ دق هدجوف

 نأ لبق اهقرافف : لاق ء اهيلع تبذك دقل ا تقلطنا نئلف : روع

 لوسر لاقف  نینعالتملا ةنس تراصف . ةي هللا لوسر هرمأي

 )١( ةیآ رونلا ةروس ۹ .

 ) )۲دلجي ربثک نبا ريسفت ٦ ص ١5 .
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 3 ةرحو هنأك رميحأ هب تءاج نإو قدص دق الإ هارأ الف 3 نيتيلإلا

 . روكذملا وحنلا ىلع هب تءاحف ) *(10| ينك الا ہارآ الف

 : ناعللا فیرعت

 نیب ةنعللا ثودح ناعللاو ةنعالملاو نعال ردصم وه

 نمو كلذك ةأرملاو . بذكلا دنع هسفن نعلي لجرلا « نيفرطلا

 نم بضغخلاو نعللاب ةدكؤم ناميإلاب ةقثوم تاداهش : ةيعرشلا ةيحانلا
 | . ىلاعت هللا

 وأ نيلدع ء نيرفاك وأ نيملسم نيجوز لك نم حصي ناعللا

 : كلذ امهدحأ وأ 3 نيدودحم ريغ وأ فذق یف نیدودح 3 نيقساف

 عقي ناعللا نأ نوري مهف يأرلا لهأ بهذم فالخب راسي نب نامیلسو
 نأ : فالخلا ببسو « الف مهريغ امأ « ةداهشلا لهأ مه نم نيب

 هأمسو ةداهش هللا هامس دقو ةداهشلاو نيميلا : نيفصو عمجي ناعللا

 : يتأي اب لوألا يأرلا باحصأ لدتساو انيمي لوسرلا

 )١( ص قباسلا عجرملا ١5 .
 (¥) قزلت ةبيود : ةرحولا (#) نينيعلا داوس ديدش : جعدالا (٭) دوسألا : محسالا

 . ضرألاب

- 0 



 ١ - نيميلا هنم حصي نم لك نم حصت ناميأ يه .

 . ةيآلا <. . مهجاوزأ نومري نيذلاو # : ىلاعت هلوق مومع - ؟

 « هباوجو مسقلاو هللا مسا ىلإ هراقتفاو اناميأ هللا لوسر اها مس ۔٣

 اهو يل ناكل ناميإلا الول » : يم يبنلا لوق كلذ ىلع للدلاو

 نم كلذ لك حضاوف باوجلاو مسقلا يف هللا مسا امأو «٠ نأش

 . ةيركلا ةيآلا

 ٤ - هيف ىثنألاو ركذلا ءاوسإ .

 . ةداهشلا فالخب ةماسقلاك هيف عورشم راركتلا 5

 رخآلا نود نيفرطلا دحأل اجرف هللا لعجي نأ روصتي ال- 5

 : يتأي امب يناثلا فرطلا لدتساو

 ١ - ةثالث هوجوب ةميركلا ةيآلا نم اولدتسا :
 لصتم ءا :ثكتسا وهو ةداهشلا نم مهسفنأ ىنثتس | هلا نأ أ

 اعطق .

 نأ باذعلا اہنع ًأرديو » : ةداهش ناعلل ىلاعت هللا ةيمست - ب

 عبرأ دھشت ۱

 - اهناكم (ئاقو دوهشلا نم الدب هلعج یلاعت هللا .

 رح ا نیب سيل : ناعل مهنيب سيل ةعبرأ » : ب هللا لوسر ثيدح - ۲
 ملسملا نيب سيلو ء ناعل دبعلاو ةرحلا نيب سيلو ء ناعل ةمألاو
 . ( ناعل ةينارصنلاو ملسملا نيب سيلو ء ناعل ةيدوهيلاو

 . ةداهشلا لهأ نم الإ حصت الف ةداهش ناعللا مادام ۔۳

 )١( ص ۸ ج راطوألا لين ۸۱ .
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 سيلو ء هيف نوعطم لوألا قيرفلا هب لدتسا يذلا ثیدح ا ۔ ٤

 . « هللا باتك نم ضم ام الول » : لاق امنإو ةغيصلا ہذہ اظوفحم

 ةداهش ناعللاف ء هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا

 . هيلع يعدملا ىلإ هجوتل انيمي ناك ولو ىعدملا ىلع ناك كلذل

 : لوألا قيرفلا در

 ةداهشف # : ىلاعت هللا لوقل كلذف ةداهش ناميإلا ةيمست نإ- ١

 دقعنأ هللاب دهشأ : هنيمي يف لاق ولو 4 هللاب تاداهش عبرأ مهدحأ

 , هني

 امهريغ ىنعمي « الإف » ءادهشلا نم مهسفنأ : هناحبس هؤانثتسا - ۲

 ةغل ىلع اعطقنم ءانثتسالا نوكي نأ زوجیو ةيفصولا ناضراعتي

 ادج يوق اذهو محلوق لوبق يف مهلزنم اولزن مهنإف اضيأو « میم
 ٠ ناعللاب ةأرملا مجري نم لوق ىلع

 اذكو هتاور يف كورتم دوجول هيف نوعطم بیعش نب رمع ثيدح ۳

 . ةفيعض وأ هكورتم يناثلا قيرفلا اهب لدتسا یتلا ثيداحألا ةيقب

 نم ىضم ام الول : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نیب ضراعت ال - 5

 وه هللا باتك يف ایف # ناميإلا نم ىضم ام هلوقو و هللا باتك
 . ناميإلا

 لب هيلع ىعدملا بناجب ناميإلا لعج ىلع ةعيرشلا رقتست مل٥

 . ةماسقلاك نيفرطلا ىوقأ بناج يف اهتلعج

 . اهناعلب تدر امل ةقيقح - ةداهش - هنيب هناعل ناک ول 5
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 مسقلاب ةدكؤم ةداهش ناعللا نأ : لاقي نأ نكمي يذلاو

 . (')لوبقم اذهو راركتلاو ةداهشلاب ةظلغم نيميو 2 راركتلاو

 ؟ ناعللا نوكي مالع

 : نيتروص يف نيجوزلا نيب ناعلا نوكي

 . اهيمر هل زجي مل ققحتی مل اذإف ء هسفن يف اهقدص عقوو كلذب يه

 ةدم نم لقأل هب تتأ اهنأ ىعدا وأ اهيلع دقع ذنم الصأ اهأطي

 كلذ يف بطلاو فرعلل ) لمحلل ةدم لوطأ نم رثكأل وأ 2 لمحلا

 مكاحلا مامأ ناعللا نوكي نأ دبالو ةدم لوط ثيح نم ريبك بصن

 . لقعلاو غولبلاو دوصقملاو فيلكتلل لهأ امهالكو

 ؟ ناعللاب أدبي نم

 ىلعو جوزلا وه ناعللاب أدبي يذلا نأ ينآرقلا صنلا نم حضاو

 بهاذملا ءاملع بهذف كلذ بوجو يف اوفلتخا مهنكل ءالعلا لاق اذه

 نولوقي ال فانحألا نکل ةنعالملاب جوزلا ءدب بوجو ىلإ ةثالفلا
 الوأ ةأرملا تنعتلا نإف » : رايتخألا ةرابع نم مهفي اك بوجولاب

 زاج ةداعإلا لبق امہنیب قرف نأف « عورشملا بيترتلا ىلع نوكيل تداعأ

 )١( ج داعملا داز ٤ ص  ۹۷-۹١فرصتب .
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 بيترتلا نإ لقعلا ىلإ برقألاو (')دجو دقو |مہنعالت دوصقلا نأل
 ادر اہناعل نوكيو اهليلدب هاوعد لمكي ناعللاب جوزلا ءدب نأل بجاو

 عجرو هسفن بذک امبرو ةيوق ةجح ريغ ىلع نوكي هلبق اهناعل نال هيلع

 . اہءاعلل يعاد الف

 : ناعللا نع لوقنلا

 نعالي ىتح سبح ناعللا نع عنتما اذإ جوزلا نأ فانحألا ىري

 ناعل دعب ةجوزلا تعنتما اذإف . دحلا هيلع بجيف هسفن بذكي وأ

 اذإ ةمادق نبا لوقيو رقت وأ نعالت ىتح ةجوزلا تسبح جوزلا
 ةعامج دنع اهيلعدح الف ةنعالملا نع يه تعنتماوەتجوز جوزلا نعال

 « دحلا اهيلع نأ ةيكلاملاو ةيعفاشلا مہنم نورخآ لاقو ء ءاملعلا نم

 ام هب تبث ولو «جوزلا ناعلب دحلا تبثي ال هنأب لوألا يأرلل لدتسيو
 ءاطوكنب تشي ال امهالكو ةداهش وأ نيمي امإ هنألو اہناعلل عاد كانه ناك

 ةلقع وأ اهؤايح لوكنل ابہس نوكي دقو . لونكلاب تبثي ال دح او
 ةطقسم ىه لب دحلا يف لخدت ال ةهبشلاو ةهبش لوکنلاو ء اهءاسل

 « لاومألا يف لوکنلاب ءاضقلا مدعب هلوق يعفاشلا ىلع ذخأيو « هل
 نوكي نأ ىلع ثحب ةيآلا يف باذعلاو !؟ دودحلا يف هب ىضقي فيكو

 : دمحأ مامإلا نع نيتياور لقني مث ء دحلا نيعتي الف هريغ وأ سبح ا

 امناعتلاب الإ بسنلا طقسي الو ناعللا ىلع رجت اهنأ : امهالوأ

۳ 

 )١( ج رايتخإلا ٣ ص ١78 .

 )٢( اج راتخإلا ٣ ص ١77 .
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 . ١'!اھلیبس خي هنأ : (هينا

 نعالت ىتح اهتثونأل ةبسانم ةدم ةأرملا سبحت نأ : هارأ يذلاو

 أردي يذلا ناعللا نع  اهلوكن ربتعا كلذ نم ائيش لعفت مل نافرقت وأ

 مظن موهفم نم ذوخأم كلذو جوزلا قدص ىلع ةيوق ةنيرق  دحلا اہنع

 يف كلذ ىوس لقعي الو  دحلا  باذعلا اہنع ءيراد اهناعل ذإ نآرقلا

 . ةلاحلا هذه

 : ال جوزلا فذق ةأرملا ىوعد

 ةلداع ةنيب تماقأو اهفذق جوزلا نأ ةأرملا تعدا اذإ

 فذقلا ركنأف « ةنعالملاب ىضانقلا رمأو ء اهفذق اهجوز نأ ةاكزم

 ناعللا ىلع هربجي يضاقلا نإف ء اروز ىلع اودهش دقو اهفذقأ مل : لاقو
 الو هلجأل سبحيف هيلع قحتسم وه |مع عنتمم هنأل نعالي ىتح هسبحيو
 قرفو ةأرملا تنعال مث « ناعللاب جوزلا ادب كلذ دعب انعالت نإف دحي

 لطبي ىضاقلا نإف ةداهشلل لهأ ريغ دوهشلا نأ رهظ اذإف اهنيب ىضاقلا

 00, ©9ةجح رغب هئاضقل هيلإ اهدريو ةقرفلا لطبيو ناعللا

 : ناعللا ةفص

 « تارم عبرأ لمكي ىتح « اهبسنو اهامس ةرضاح نكت ل نإو ء اهيلإ

 )١( فرصتب ۹۳ ص ۸ ج ينغملا .

 ) )۲ص يسنهب يحتف دمحأ ۔ تابثإلا ةیرطى ٢٤٢ ۱

fool 



 ايندلا باذعو ةبجوملا اهنإف هللا قتا : هل لاقيو ةسماخ لا دنع فقوي مث

 هيلع هللا ةنعلو : لقيلف متي نأ الإ ىبأ نإف ء ةرخآلا باذع نم نوهأ

 دقل هللاب دهشأ يه لوقتو ءانزلا نم هب اهامر ايف نيبذاكلا نم ناك نإ

 « لجرلا فوخ (ى فوختو ةسماخلا يف فقوت مث « تارم عبرأ بذك

 نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغو : لقتلف متت نأ الإ تأر نإف

 . ؟'!انڑلا نم هب اهامر ایف

 عدرلل سانلا نم ريثك عمج رضح يف ناعللا نوکی نأ بحتسیو
 . ۶ر ھشتلل كلذو امايق نعالي نأ بحتسيو رجزلاو

 يعفاشلا لاقو « امناعل يف هركذ نم دبال دلولا يفني ناعللا يفو

 هركذ ىلإ جوزلا جاتحا امنإو « هيفنت ال اهنأل ركد ىلإ ةأرملا جانحت ال
 لاوز يفنيو هركذ ىلإ امبنم دحاو جاتحي ال ركب وبأ لاقو « هيفنل
 اذه لوقت ةأرملاو . يدلو دلولا اذه امو جوزلا لوقي يأ « شارفلا

 . ”هدلو دلولا

 ةصق نمو نيعتم هب فوذقملا نأ ةيمأ نب لاله ةصق نم حضتا

 ناعللا مادامو < ناعللا يف كلذ رثؤي و ددح ريغ هنأ ينالجعلا رميوع

 ء نيعم ريغ وأ انيعم هب فوذقملا ناك ءاوسف ةجوزلاو جوزلا نس مت دق

 . ۸۸ ص ماج يقرخلا 00

 . 85 ص ۸ح ينغملا 00

 ۔ 0 -



 لوق ىضتقمب هلوق تبثأ دق جوزلا نأل جوزلا ىلع هل فذق دح الف

 دح هللا لوسر نأ تبثي ملو « دحأل مالك ال كلذ دعبو ميركلا عرشلا

 عفد دق هنأ هتجوز لجرلا ىمر اذإ لوقعملا لب « ناعللا دعب فوذقملل

 نأ كلذ فوذقملا نيعي الأ لضفألاو « هناعلب اقلطم دحلا هسفن نع

 هب فوذقملا ركذب قلعتي الف اضيأ ناعللاب دحلا اهسفن نع تدر ةأرملا
 . كلذل نييعتلا مدع ىلوألاف ضرغ

 ؟ جوزلا بناج ف ناميالا تعرش اذام

 هبناج لجرلا نأل الوأ جوزلا بناج یف ناعللا ناميإ تعرش

 هترشع ترذعت اذإ اهقالط كلمي الوأ وهف هاوعد ثيح نم ىوقألا

 بلاغ يف وهف « اےہنیب ةدوملا تفتناو ء اعم امهتلاح تءاسو .اهعم

 رثكأو القع لمكأ ايناث وهو « هفورظل عارم هترسأ ىلع ظيفح لاوحألا

 حجرأ هبناجو ةلزنم يف اهيلع ةماوقلا هل تناك اذه لجأ نمو « اكاردا

 سوؤر ىلع ةشحافلاب اهيمرو هشارف فالتإ ىلع همادقأ نأ كلذ اضيأ

 هتجوز نأ الول مهسوفن هنع رفنتو ءالقعلا عابط هابأت امم داهشألا

 . ؟')اهنم هنقيتو اهنم هآر ام هترطضا

 : ةصالخلا

 يف تعرش ةفيعض ةجح وهو دوهشلا مدع دنع هنيب ناعللا

 ناعلب ةأرملل عرشلا حابأ ةجحلا هذه قيضلو الوأ جوزلا بناج

 . ٠١١ ص ١ ج نيعقوملا مالعأ )١(
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 ةديؤم هب متت يتلا ةقرفلاو یضاقلا مامأ ناعللا متي نأ بجیو ء هلثم

 . ةعبارلا ةرملا دعب نافرطلا ظعوي نأ نسحتسيو

 عضولا دعب لمحلا يفن ىلع لماحلا ناعل نوكي نأ لضفألاو

 ارتسو اہنم اصالخ  ةأرملا لجرلا قلطي نأ اضيأ لضفألاو

 « هللا دنع هرجأ بستحيلو اضيأو اريخ ناك اهيلع قفنأ نإو  اهيلع

 نم لمعي نمف # . اليتف نوملظت الو ىقتا نمل ةريخ ةرخآلاو

 . 4 نوبتاک هل انإو هيعسل نارفك الف نمؤم وهو تاحلاصلا

 ( نئارقلا )

 ءایشألا وأ فاصوألاو ء ةبحاصملا ةنيرقلاو ةنيرق عمج نئارقلا

 هذهو . ةمالعلا ةرامإلاو ء هيلع ةمالعو ةرامإ نوكت ءىشلل ةبحاصملا
 بجي كلذل ةيعرشلا ماكحألا يف رثأ امل تارامإلاو ةرهاظلا نئارقلا
 تارامإلا ظحلي نأ رظانلا ىلع : ءاملعلا ضعب لاق .اهتاعارم

 وهو . حيجرتلا بناجب ىضق اہنم حجرت اف تضراعت  اذإ تامالعلاو
 لئاسم يف اهب لمعلا ءاج دقو اهب مكحلا يف فالخ الو ء ةمهتلا ةوق

 حالطصالا يف ةنيرقلاو . ””عبرألا فئاوطلا ءاهقف اهيلع قفتا
 . هلوصح مدع وأ رومألا نم رمأ لوصح ىلع ةلادلا : ءاهقفلا

 ۔ ۷۷ ةیآ ءاسنلا )١(

 . ٩٤ ةيآ ءايبنألا )٢(

 . ٠٠١ ص ٢ ج ماكحلا ةرصبت - ۱٦١ ص ماکح ا نیعم (۳)

(OA =۔  



 عطقلا ةحرد ىلإ ةوقلا لصت دقو امعضو ةوف ةتوافتم نئارقلاو

 الف لامتحإلا درجم الإ ديفت ال ةفيعض نوكت دقو ام ذخؤی ةجح هذهو

 ةنطفو ءاكذ نم ناسنإلا هللا قزر ام ىلإ ةنيرقلا عجرتو « ةجح نوكت

 . 20 ةدرجملا

 « هتايح ةعيبطب ناسنإلل مزالم يعيبط رمأ نئارقلاب ذخألاو

 تامالعلاب رابتعإلاو لمأتلا اضيأ قبس امک ةئيرقلا اشنمو هبناج
 لاق هيلإ عفدلاو لمأتلا أدبم لإ ميركلا نآرقلا راشأ دقو « ةرهاظلا

 نآرقلا لقن دقلو 224 نيمسوتملل تايآل كلذ يف نإ # : ىلاعت

 لاق تارامإلاو نئارقلاب ذمخألا ديفي ام ةقباسلا عئارشلا نع ميركلا

 قبتسن انبهذ انإ انابأ اي اولاق « نوكبي ءاشع مهابأ وءاجو © : ىلاعت

 انك ولو انل نمؤمب تنأ امو بئذلا هلكأف انعاتم دنع فسوي انكرتو

 . 4 نوفصت ام ىلع ناعتسملا هللاو ليج ربصف . ارمأ مكسفنأ

 نزحلا ةرامأ ءاكبلاو نيكاب مهيبأ ىلإ مهئيجم يكحت ىلوألا ةيآلاف
 اومعز امك مهاخأ اودقف مہأل نزحلا ةراما ناك امنإو « حرفلا ةرامإ ال

 . فسوي مهيخأ دقفل ديكأت نزحلا ىلع ةرامأ ءاكبلا اولعجف

 . ۸۸ ص ةنسلاو باتكلا يف ءاضقلا )١(

 . ۷١ : رجحلا (۲)

 . ۱۸-۱۷ - ٦١ تایآ فسوي ةروس (۳)

- 0۹ 



 نودیرسی ام اوجسنو لوقلا اوروز فيك ىكحت ةيناثلا ةیالاو
 بئذلا ءاجف مهعاتم دنع مهاخأ اوكرتو قابسلل اوبهذ دق مهف

 ولو انل نمؤمب تنأ امو 8 بذكلاب مهساسحإ مهيلع ادب دقو « هلكأو

 مهيبأ ىلإ اهب وءاج يتلا ةبوذكملا ةرامألا يكحت ةئلاشلا ةيآلاو

 مهاوعد قدص ىلع ةرامأ مدلا اذه نم اوذختاف هصيمق ىلع مدلا يهو

 مل ةرامإلا هذه نأ ةيآلا رخآ نم حضو دقو « مهيخأل بئذلا لكأب

 ىلع هللاب ناعتساو دصقلاو ريبدتلا ءوسب مھمہتا لب مهيبإ دنع حجرت
 نأ كلذ . مهبذك ىلع ةرامأ ةرامألا هذه نم ذختا هنأكو مهريبدت

 مل كلذو هقزمت دقو هنانسأب هصيمق قرخي فسوي لكأي نيح بئذلا

 ىلع ةراما صيمقلا قرخ مدع نم مالسلا هيلع بوقعي ٌذَتاف :ثدحب

 ام اهب نودكؤي يتلا لاعفألا نم اذهو هريسفت يف ريثك نبا لاق مهبذك

 دهاجم هركذ يف *ةلخس ىلإ اودمع دق مهنأ وهو ةديكملا نم هيلع اوئلامت

 .اهئامدب فسوي بوث اوخطلو « اهوحبذف دحاو ريغو « يدسلاو

 , همد نم هباصأ دقو « بئذلا هيف هلكأ يذلا هصيمق اذه نأ نيمهوم

 هللا يبن ىلع عينصلا اذه جري ملاذهلف « هوقزمي نأ اوسن مهنكلو

 نم هسفن يف عقو ام ىلإ مهمالك نع اضرعم مهل لاق لب « بوقعي
 يأ 4 ليمج ربصف ارسا مكسفنأ مكل تلوس لب  مهيلع مهئلاق
 هجرفي ىتح ء هيلع متقفتا دق يذلا رمألا اذه ىلع الیمج اريص ربصأف

 نوركذت ام ىلع يأ . نوفصت ام ىلع ناعتسملا هللا فطلو « هنوعب هللا

 . لاحملاو بذكلا نم

 . دلوي ةعاس زعملاو نآضلا دلو * ةلخم ۔ ()
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 : سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع كاس نع يروثلا لاقو
 ‹ هصيمق قرخل عبسلا هلكأ ول . « بذك مدب ةصيمق ىلع اوءاجو »
 ربصلا دهاجم لاقو . دحاو ريغو ةداتقو نسحلاو ىبعشلا لاق كلذكو

 نأ ىور : سرغلا نب معنملادبع لاق . “هيف عزج ال يذلا : ليج

 هيف ري ملف هلمأت بوقعي هيبأ ىلإ فسوي صيمقب اوءاج ام فسوي ةوخأ
 ناك ىتم : مهل لاقو . مهبذك ىلع كلذب لدتساف بان رثا الو اقرخ

 ريسفت يف يبطرقلا لاق ؟ هصيمق قرخي الو فسوي لكأي ايلح بئذلا

 ةمالع مدلا اولعجي نأ اودارأ امل : انؤاملع لاق : ميظعلا نآرقلا
 ةمالس يهو « اهضراعت ةمالع ةمالعلا هذه ىلاعت هللا نرق مهقدص

 مهبذك ىلع لدتسا بوقعي نأ ىلع اوعمجأو ء قيزمتلا نم صيمقلا
 يف تارامألا لامعتسا يف ةيآلا هذه ءاهقفلا لدتساف . صيمقلا ةحصب

 . ("”هقفلا نم ةريثك لئاسم

 زیزعلا ةأرما عم فسوي ةصق تارامالاو نئارقلاب ذخألا نمو

 اهديس ايفلأو « ربد نم هصيمق تدقو بابلا اقبتساو # : ىلاعت لاق
 وأ نجسي نأ الإ اءوس كلهأب دارأ نم ءازج ام تلاق . بابلا یدل

 . اهلهأ نم دهاش دهشو . ىسفن نع ینتدوار يه لاق « ميلأ باذع

 ناك نإو « نيبذاكلا نم وهو تقدصف لبق نم دق هصيمق ناك نإ

 نم دق هصميق ىأر |ملف ,نيقداصلا نم وهو تبذكف ربد نم دق هصميق
 نأ ةيآلا نم حضو دقو“ ميظع نكديك نأ نكديك نم هنإ :لاق ربد

 . ٤ دلم ٣٠٠٤ ص )١(
 . 00 ٢ ج ماكحلا ةرصبت (۲)

 . ۲۹ 70 تايآ / فسوی ةروس (۳)

 - ا



 بناج ىوقت ةنيب صیمقلا نم ذختا۔ مکح ا وهو  اهلهأ نم يذلا
 نم ناك نإو اه ةنيب وهف مامألا نم ناك نإ عطقلاف نيفرطلا دحأ

 وهو تبذكف فلخلا نم عطقلا دجو دقو « فسويل ةنيب وهف فلخلا

 كلذ دنعف : ريثك نبا لاق . موللا اهيلإ هجوو « نيقداصلا نم

 ةلصنتم اهجوزل تلاقو ء اهديكو اهركم نم هيف يه امم تجرخ
 ةشحاف يأ « اءوس كلهأب دارأ نم ءازج ام : اهئادب فسوي ةفذاقو

 ابرض برضي يأ 4 ميلأ باذعوأ ل سبحي يأ « نجسي نأ الإ ل
 امم أربتو قحلاب مالسلاهيلع فسوي رصتنا كلذ دنعف « اعجوم اديدش

 + ىسفن نع ىنتدوار یھ # : اقداص اراب لاقو ةنایخ ا نم هب هتمر

 ۱ `, ©909هصيمق تدق ىتح اهيلإ هبذجت هتعبتا اهنأ ركذو

 نم اهب جتحي ةيآلا هذه : سرغلا نبا لاق : ماکح ا ةرصبت ينو
 هرضحي ال !ميف « تامالعلاو تارامألاب مكحلا ىري نم ءاملعلا

 ام لك نإ : باوجلاف انمزلت ال ةعيرشلا كلت نأ ليق نإف ءتانیبلا

 كئلوأ # : ىلاعت لاق . ةفعنمو هيف ةدئافل هلزنأ اهنإف انيلع هللا هلزنأ

 هللا تاولص فسوي ةيآف . 204 هدتقا مهادهبف هللا ىده نيذلا

 . ")اهيلع لوعم اهم يدتقم هيلع همالسو

 |ےنیب » : هلبق اضيأ نيقباسلا نع ليي هللا لوسر هركذاممو

 تلاقف ء امهادحا نباب بهذف بئذلا ءاجاذا ام انبا ےھعم ناتأرما

 كنباب بهذ اغإ : یرخآلا تلاقو تنأ كنباب بهذ امنإ : اهتبحاصل

 )١( دلجم ٤ ص ۳۱۰ .

 )٢( ماعنألا ةروس / ۹۰ .

  )5ج ٢ ۱۱۲۔۲۱۱ ص .

 ۔ ۲ -



 نامیلس ىلع اتجرخف ىربكلل یضقف مالسلا هيلع دواد ىلإ امکاحتف تنأ
 هقشأ « نيكسلاب ينوتئأ : لاقف هاتربخأف ء مالسلا |ےھیلع دواد نب

 هب ىضقف اهنباوه هللا كمحري ال : ىرغصلا تلاقف « مكنيب

 دق مالسلا هيلع دواد نأ ةصقلا نم مهفي ام لكو .۶'”م یرغصلل

 ىرخأ ةنيرقل ابرو ةرهاظ ةنيرق يهو ديلا ةوق نم اهل ام ىربكلل مكح
 اهدي نکل « ىرغصلا نم اهدلول ظفحأ نوكت امير اأو الثم اہنس یھ
 ةمالعو ةنطاب ةنيرق ىلإ هجتا مالسلا هيلع نايلسو « ةملاظ ادي تناك
 ةنيرقلا هذه ىلإ أجلف مألا بلق ةعدوملا ةمحرلاو ةقفشلا يهو ةقداص

 هنأ مالسلا هيلع دواد نظي الو  اھایإ ہاطعأف ىرغصلا ىلع تلدف

 وهو ةصقلا هذه یف نأشلا نأ رمألا ينام لك ةملاظلا ديلا ةبحاص رصن

 اذإ . ثرحلا یف نامكحي ذإ ناميلسو دوادو :  منغلا ةصق يف نأشلا

 ناملس اهانمهفف . نيدهاش مهمكحل انکو موقلا منغ هيف تشفن

 . #29 |ملعو امکح انيتآ الكو

 يبأ لتقم يفف نئارقلاو تارامالاب ا هللا لوسر مكح دقلو

 امكيأ » : ءارفع ینبا يب ہللا لوسر لأس بلسلاب مكحلاو لهج
 امتحسم له : لاقف « هتلتق انأ : |ےہنم دحاو لك لاقف ؟ هلتق
 ىضقو « هلتق امكالك : لاقف نيفيسلا یف رظنف . ال لاق ؟ ےکفیس

 نأ يليعاسإلا نع يناكوشلا لقنو ''”حومح ا نب رمع نبا ذاعمل هبلسب
 . هبرضب قبس نمل يأ عنتمم وهو هلتق نمل هبلس طعأ هللا لوسر

 (١) ج لوصألل عماجلا جاتلا ٣۳ ص ٦۷-٦۸ .

 )( ۔ ۸۷۸ ةيآ ءايبنألا ۷۹ .

 )( ص ۹ ج راطوألا لین ۱۸۱

 ۔ ۳ -



 نب كيرشب هتجوز فذق نيح ةيمأ نب لاله ةصق يفو
 نينيعلا لحكأ هب تءاج نإف اهورظنا : لاق ةي ىبنلا نأ : ءاحمس

 هب تءاجف ءاحمس نب كيرشل وهف نيقاسلا جلدخ نيتيلإلا غباس
 اهو يل ناكل هللا باتك نم یضم ام الول » : ةَ يبنلا لاقف « كلذك

 مكحي ناك ة٤ هللا لوسر نأ هنم دافتسيو : حراشلا لوقيو 20( نأش

 مكحلاب يحولا لزن اذإف . صاخ يحو هيف هيلع لزني مل ايف هداهتجاب
 ىلع رمألا ىرجأو « لزن امب لمعو . رظنلا عطق ةلأسملا كلت يف

 ىلع ليلد هيفو 2" رهاظلا فالخ ىضتقت ةنيرق تماق ولو ء رهاظلا

 ناكل هب هللا رمأ يذلا ناعللا الولو بسنلا تابثإ يف ةفايقلاب لوقلا
 هللا مکح نكلو ةعطاق ةيوق ةنيرقلا نأل نأش اهعم ةي هللا لوسرل

 كلذ ةياعر نآرقلا لضفو «ضارعألا ةنايصو . رتسلا نم هيف امل ىلوأ
 ةفايقلاب لاق دقو . ةيجوزلا تيبل هتنايصو ةنايخلا بناج حيجرت لع
 هللا يضر  ةشئاع هتور ام مهديؤيو ءاهقفلا ريهامج بسنلا توبث يف

 قربت ارورسم موي تاذ ء5 هللا لوسر ىلع لخد : تلاق  اهنع
 ديز ىلإ افنا ارظن يحل دملا رزجم ىلإ يرت ملأ » : لاقف ههجو ريراسأ

 « ضعب نم اهضعب مادقألا هذه لاقف ديز نب ةماسأو « ةثراح نب

 . نئارقلا ةفرعم ىلع ةلصوم ةفايقلاف ")هيلع قفتم

 هيلإ اهعفد يف ةطقللا بحاص فصو لوبقب لكك هللا لوسر رمأ دقلو
 ءاهئاعوو ءاہتدعب كربخي دحأ ءاج نإف اهفرع مالسلاو ةالصلا لوقي

 )١( ص ۸ ج راطوآلا لين ۷۸ .

 ) )۲ص ۸ ج راطوألا لين ۷۹ .

. A9 ص ج مالسلا لبس ٣ )٣( 
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 هذه رتعا ثیدخ اف (٩ اہ عتمتساف الإو هايإ اهطعاف اهئاكوو

 اهبنوكل اهم مكحلا مكاحللو يعدملا لوقل ةداهش ةقداصلا فاصوألا

 . فصاولل كلم نيعلا نأل ةعطاق

 اهيرش ىلع ةمالع رمخلا ؤيقت هنع هللا يضر نامثع لعج دقلو

 ہار الجر نأ : رمخلا برش دح دلج يذلا ةبقع نب ديلولا ةصق ىفف

 ءىقلا ناکف (١اہرش ىتح اهأيقتي نمل هنإ : نایثع هل لاقف رمخلا ًایقتی
 اببس ركذ وأ كلذ ركنأ ديلولا نأ لقني ملو «برشلا ىلع ةعطاق هنيرق
 وأ برشلاب ةداهشلا عم ةحئارلا دوجو فانحألا طرش كلذلو . هل

 . . مكاحلا ىلإ لوصولا ىتح ةريصق ةدملا تناك اذإ رارقإلا

 تارامإلا نم رهظي اب مكحلاب بهاذملا ءاهقف لاق دقلو

 ةريثك ةلثمأ مهريغو ميقلا نباو يسلبارطلاو نوحرف نبا ركذو نئارقلاو
 : اہنم تارامألاب ءاهقفلا اهيف مکح
 هيلإ تيدهأ اذإ ةأرملا لجرلا ءطو زاوجب نولوقي مهلك ءاهقفلا أ

 هذه نأ لاجرلا نم نالدع هدنع دهشي مل نأو « فافزلا ةليل

 نأ ءاسنلا قطنتسي مل نأو ء اهيلع تدقع يتلا نالف تنب ةنالف
 . "0ةداهشلا ةلزنم ةلزنم ا ةرهاظلا ةنيرقلا ىلع ادامتعا هتأرما هذه

 هنم لمحي الو « هرمث نم لكأي نأ ريغلا رمثب راملل زوج يب يبنلا ۔ ب
 هل سيلامو « طوحملا ريغ ىلع مهضعب كلذ لمحو « ائيش
 . 5 سراح

 )١( ص ۷ ج راطوألا لین ٠٠١ .

 . ٤١٤ ص ٤ ج مالسلا لبس (۲)

 . ١١١ ص ۲ ج ماکح ا ةرصبت ۔ ١١6 ص ماکح نيعم (۳)

 . ١١ ص ۲ ج ماکح ا ةرصبت ۔ ٥٦٦١ ص ماكحلا نيعم )٤(
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 ةداهشلا ةملكك نيملسملا ةمالع هيلع ناک اذإ : زاكرلا يف مهلوق -ج

 وأ « بيلصلا لكش هيلع ناك نإو . ةطقللاك وهو ازنک ىمس

 . 20زاكر وهف رافكلا كولم نم كلم مسا وأ , روصلا

 يف وأ . ناطرق هينذأ يف ايبظ وأ ء ناديق هيلجر يف ايزاب داص اذإو د

 هفرعي نأ هيلعو ءيش هيف هدجاول سيلف ةرهوج هيف اکلس هقنع
 . ©" ريغلل كولمم هنأ ىلع ةنیرق كلذ نأل ةطقللاك

 : اہنم اروص ينغملا يف ٍلبنحلا ةمادق نبا ركذو

 ةلآب مكح اهيف ايف افلتخاف راطعو « راجن ء ناكدلا يف ناك اذإ ۔ أ

 . "اهبحاصل ةعانص لك

 ام ناك نإف ترظن رادلا يف ءىش يف يرتكملاو يركملا فلتخا اذإ ب
 نأل ء يرتكملل ىهف بتكلاو يناوألاو « ثاثألاك لوحيو لقني
 ناك نإو ء هشامقو ةلحر نم ةغراف هراد يركي ناسنإلا نإ ةداعلا
 ةنوفدملا یفاوح او « ةبوصنملا باوبألاك عيبلا يف عبتي امن ءيش يف
 احرلاو حيتافملاو « ةرمتسملا ميلالسلاو « ةرمسملا فوفرلاو
 رادلا عباوت نم هنأل يركملل وهف يناتحتلا ةرجحو « ةبوصنملا
 . اهيف ةسورغملا ةرجشلا هبشأف

 ىهف صمقلاو ةربإلا يفافلتخاف هريغ راد يف طايخلا ناك نإو - ج

 )١( ص ماكحلا نيعم ١57 - ص ۲ ج ماكحلا ةرصبت ۱١١ .

 ) )۲ص ماكحلا نيعم  - ۱٦۷ج ماكحلا ةرصبت ٢ ص ١١14 .

 ) )۳ج ٠١ ص ۲۸٤ .

 )*( ج ٠١ص ۲۸٤ .
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 ناسنإلا نأل ء هعم رهاظلاو رھظأو رثكأ اهيف هفرصت نأل طایخلل

 ‹ هصقمو هتربا هعم لمح هنأ ةداعلاف هل طيخيل اطايخ اعد اذإ

 نأ ةداعلا تسيل ذإ ء رادلا بحاصل وهف صيمقلا يف افلتخا نإو

 طيخي نأ ةداعلا امنإو « هريغ راد يف هطيخي هعم صيمقلا لمحی

 . ؟'!اھیف رادلا بحاص صیمق

 ء اهمامزب ذخآ رخآلاو اهبكار امهدحأ ةباد يف نالجر عزانت نإو - د

 وهو « هدكأ هديو « ىوقأ اهيف هفرصت نأل اہ ىلوأ بكارلاف

 ذخأ رخآلاو « لمح اهيلع امهدحأل ناك نإو . اهتعفنمل يفوتسملا

 نإو . افرصت ىوقأ هنأل ء بكارلل يهف اهيلع بكار رخآلاو لمح
 بكرلل وهف ةبادلا بحاصو « بكارلا هاعداف لمحلا يف افلتخا

 نکاسلا فلتخا ولام هبشأف ء اعم لمح ا ةبادلا ىلع هدي نأل

 ةداعلا يف جرسلا نأل ء ةبادلا بحاصل وهف جرسلا يف بكارلاو

 . 9"2سرفلا بحاصل نوكي

 رماظلا نأ ةماعلاك لجرلل وهف لاجرلل حلصی اف .رخآلا

 رهاظلا ةداهشل ةياقولاك ةأرملل وهف ءاسنلل حلصی امو ء هل دهاش

 )١( ج ٠١ ص ۲۸۵ .

 ) )۲ج٠١ ۔ 5868-585 ص

 ۔(۷ ہى



 يف اهدي يف امو ةأرملا نأل لجرلل وهف ةينآلاك امل حلصی امو ء اه
 تام نإف .. ديلا بحاصل يواعدلا يف ىوقلاو جوزلا دي

 وهف ءاسنلاو لاجرلل حلصي اف رخآلا عم هتثرو فلتخاو امهدحأ

 , ةفينح يبأ لوق وهو . تيملا نود یحلل ديلا نأل امہنم ىقابلل

 يقابلاو اهلثم هب زھجی ام ةأرملا ىلإ عفدي هللا همحر فسوي وبأ لاقو
 ىوقأ اذهو . زاهجلاب يتأت ةأرملا نأ رهاظلا هنأل هنيمب عم جورلل

 هرهاظل ضراعم ال يقابلا يف مث « جوزلا دي رهاظ هب لظيف
 . ؟ا)ريتعيف

 ام ةروص يف كلذو : ىوقألا ببسلاب مكحلا اضيأ مهلئاسم نمو ب
 اضيقو « ةبه رخآلاو اءارش امهدحأ ىعداف نافرطلا فلتخا اذإ

 نأل ىلوأ ءارشلاف هعم خيرات الو ةنيب اماقأو دحاو صخش نم

 كلملا تبثی هنألو . نيبناحلا نم ةضراعم هنوكل ىوقأ ءارشلا

 . 2929ضيبقلا ىلع فقوتي ةبهلا يف كلملاو .هسفنب

 بطخأ نب يبيح مع ررقي نأ ماوعلا نب ريبزلا رمأ ةَ يبنلا نأ أ

 لاقف « هذافن ىعداو ¢ هبيغ يذلا لاملا جارخا ىلع باذعلاب

 2 كلذ نم رثكأ لا او بيرق دهعلا » : هل

 (ئاق رخآو 2 همد يف طحشتب الستق ىأر دحأ كشي ۂی لهو لوقيو - ب

 ١١( ج ةيادهلا ٣۳ ص ۱۲۲ .

 . ۱۲۷ ص ٣۳ ج ةیاد ا (؟)

 )٣( ص ةيمكحلا قرطلا ۷ .
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 اذهلو ء هل هتوادعب فرع اذإ |مسالو هلتق هنأ نيكسلاب هسأر ىلع

 كلذ نأ انيمي نيسمخ فلحب نأ ليتقلا لول ءاملعلا روهمج زوج

 يعفاشلا لاقو « هب لتقي : دمحأو كلام لاق مث ء هلتق لجرلا

 . 2')هنيدب هيلع ىضقي

 ال ليتق دجوي نأ : ةروصلا هذه لثم ىلع ةمادق نبا لوقيو

 هريغ دجوي الو مدلاب خطلم نيكس وأ فيس هعم لجر الإ هبرقب دجوي

 هنأ لمتحي ابراه الجر ىري نأ لثم هلتق هنأ نظلا ىلع بلغي نم

 . كلذ هنم لمتحي (يسوأ لتاقلا

 ةيلمع نوكت نأك يناجلا بناج ةميرجلا راثآ دوجو نئارقلا نمو

 ارظنو . كلذ ريغ وأ مدلاب لتاقلا بايث خطلتو ددحمب تمت لتقلا

 مدلل يئايميكلا ليلحتلا ءارجإ نكمي نامزلا اذه يف مولعلا مدقتل

 ناك نإف بايثلا هذه ىلع دوجوملا مدو ليتقلا مد نم لك عون ةفرعمو

 وأ « لتقلا ناكمب لتاقلا دجاوت لاح كلذ ناك ءاوسو . دحاولا عونلا

 هذه يف هيلع ضبقلا متو « سانلا نم عبتتو رخآ ناكم ىلإ هرارف دعب
 كلذو ةیانحلاب صخشلا كلذ مايق ىلع ةيوق ةنيرق كلذ ناك ةلاحلا

 . ةماسقلاب ثوللا يف اهوركذ يتلا ةلاح ا نم ىوقأ

 ىلإ مولعلا مدقت ام ىدأ دقلف : عباصألا تامصب نئارقلا نمو

 ةجرد تناك امهم قباطتت ال نيصخشلا تاہصب نأ ناسنالا فشتکا نأ

 نمف  اريدقت ةردقف ءيش لك قلخ يذلا هللا ةردق - امہنیب ةبارقلا

 )١( ص عجرملا سفن ۷ .

 ) )۲ص ۸ ج ینغملا ٤۹۳ .

 ۔ - ٦٣٦



 وأ ةثداح ا يف هدوجو ىلع اثول كلذ ناک ةميرجلا ناكم یف هتوصب تدجو

 ةنيرق |مھیلإ تمضنا ةقرس وأ انز ةثداحلا تناك اذإف ء اهيف هكارتشا

 سانلا ٤ عاشو نيتميرج ا ىدحا باكترإ هدايتعاب مهتملل سانلا

 ىعدملا باكترا يف كلذ لعب دحأ كشالو ةنيرقلا هذه تيوق هريخ

 وأ التق ةثداحلا تناك اذإو 3 نئارقلا هذه دوجو عم ةميرج ا هذه هيلع

 ىعدملا تامصب اہناکمو بسانملا ةثداحلا نامز ۴ تدحوو « هتلوامم

 يدون ةوادع ليتقلاو هيلع ىعدملا نيب ةوادعلا ةنيرق مامضنا عم هيلع

 فارتقا ىلع ةلادلا نئارقلا ىوقأ نم تامصبلا دوجو ناك - لتقلا ىلإ

 . اكراشم وأ ادرفنم ةميرجلا هيلع ىعدملا

 اهب همايق حاتنتساو مهتملا تامصبب اهتنراقمو تامصبلا دوجوو
 ريهامج لوق بسنلا يف ةفاقلا دايتعاو ةفاقلا وه يذلا رثألا عبتت نم عون

 دقلف نيينرعلا راضحا يف اهيلع دمتعا ةي يبنلا نإف اضيأو « ءالعلا

 يف ثعب ة5 ىبنلا نأ نيينرعلا ةصق يف حيحص دانساب دواد وبأ ىور

 يف اهيلع دامتعإالاو ةفاقلا رابتعا ىلع كلذ لدف مهب قتأف ةفاق مهبلط

 . (')نیبولطم لا ىلع مادقألا راثآب لدتساف ء ةلمجلا

 لادتعإلا ىلع ةيمالسإلا ميلاقألا ضعب یف فرعلا ىرج دقو

 مل اذإ الإ ةعطاقلا نئارقلا نم اهدعي مل نيسرادلا ضعب نکل تامصلاب

 ذإ ةعطاقلا نئارقلا نم اهدع مهضعبو ء اهدوجو ليلعت مهتملا عطتست

 ضبنتو « اهبحاص ءيطخي الو بذكتال ةيدام ةلدأ ضعبلا اهدع

 )١( ص ةيمكحلا فرظلا ۲۱۷ .
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  اهلثمو ينويسب ليم ذاتسألا لوقي ؛'!سکعلا تابثا مدع ىلإ اهتجح

 حيرشتلا ةليصح « ةیو|ےیکلاو ةيبطلا ةلدألا ۔ عباصألا تامصب

 ىلع تايانجلا تابثإ نم هيلإ دوقت امو ةميرجلا راثآ لكل ليلحتلاو
 . 29سفنلا نود امو سفنلا

 طابض صرح امك ء مهراثآ ءافخا ىلع ةانحلا صرحمي كلذل

 ثداحلا ناكم ىلع ةظفاحملا ىلع تاقيقحتلا نع نيلوكسملاو نمألا

 یتم ةنيرقلا هذه رابتعإ نم اعرش عنام الو راثآلا يف اهفرعت ىلع اصرح

 اهيلإ مضناو ةداهشلا لهأ نم اهفشكب نومئاقلا ناك ىتمو : تحص

 نم ىوقأ ثول ىرخألا نئارقلا نم اهنإ لب ء اهيوقي ام نئارقلا نم
 دجو نم يف هللا همحر دمحأ مامإلا نع لقن دقو هدحو ةوادعلا ثول

 - ءيش ہتایح يف هنيبو هنيب نم رظني : لاق هنأ مارحلا دسجملا يف اليت
 ناکم مهتملا روضح هللا همحر طرتشي ملو هب نوذخؤي - انفض ينعي

 . لتقلا

 : ديلا

 تابثإ يف ةنيرق تناك ديلا نأ ةقباسلا روصلا ضعب نم رهظ
 روص يف نيميلا نع ةدرجم ديلاب مكحيو ةزايحلا نوكت ديلابو كلملا

 هيبأ نع هيلإ لقتنا ءيش هدي يفو نونجملا وأ لفطلا ىلع ىصولا : اهنم
 الو هرغصل لفطلا ىلع ال ني ريغ نم هب مكحلا يف ايفاك ديلا درجم ناك
 نأ اهنمو نيميلا هيلع هجوتي الو هيلع ىعدم سيل هنأل ىصولا ىلع

 . ٠٤ ص اعضوو اعرش تابثإلا لوصأ - ينويسب لیمج )١(
 ° ص عجرملا سفن (5)

 . 197 - ٦۹٤ ص ۸ ج ينغملا (۳)
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 ريغ نم هلوه نمل نفكلاف يضقيف هنيب الو هل هنأ تيم ىلع انفك يعدي
 ش 000

 : عاونأ ديلاو

 ةمامع هسأر ىلعو اودعي ناسنإ : اهتروصو اكلم تبثت ال ةلطبم دي أ
 ريسي هنأش سيل نمت  سأرلا رساح هفلخ رخآو ةمامع هديبو

 الو رخآلل هدي يف يتلا ةماعلا نأ عطقي هنإف - سأرلا رساح

 نم ریشکب ىوقأ ةنيرقلا هذه نم دافتسملا ملعلاو « هدي ىلإ تفتلي
 يلا ةرهاظلا نئارقلا لدت دي لكف « ديلا درج نم دافتسملا نظلا

 اهب يضقي الو اھ مكحال ةلطبم دي اهنأ « داكت وأ عطقلا بجوت

 انه رهاظلاو ء هنم ىوقأ دجوي ال ثيح نوكي ديلاب ءاضقلاو

 . ديلا نم ىوقأ

 اهيف فرصتي راد هدي يف دهاشي نمک ةقحم دي ىهو : ةلداع دي - ب

 ةليوط ةدم هراعإو هراجاو « بارخو ۃرامع نم فرصتلا عاونأ

 نم ءاجو ء هتكوشو هتوطس مدع عم . بلاطم الو عزانم ريغ نم

 يف دهاشي وهو  قح ريغب اهيلع ىلوتساو هنم اهبصغ هنأ ىعدا
 اهصالخ بلط نكميو ء ديلا بحاص فرصت ةليوطلا ةدملا هذه
 دي نأو ىعدملا بذك ملعي امم اذهف - كلذ لعفي الو ء هنم

 . باوصلا لصأو كلام بهذم اذهو ةقحم ىعدملا

 لك ماقأ اذإ ضرألا ىلع ديلا : فانحألا دنع ةلداعلا ديلا نمو

 1٠١8-٠١4 ص ةيمكحلا قرطلا . )١(

 ۔(۷۲-



 يف يهف رفح وأ ينب وأ ضرألا يف نيل دق امهدحأ نأ ةنيبلا |مہنم

 . 20 اهيف لامعتسإالاو فرصتلا دوجول ہدی

 مدع دنع اهب مكحيو « اهيلع یرعدلا اهيف عمست يتلا يه هذهف
 اہنوکب سج او فرعلا دهش ادي ربتعي ال عراشلاف اہنم ىوقأ وه ام

 ةلمتحملا ديلا امأ ؛ ةقحم اہنوکب فرعلا دهش ادي ردو « ةلطبم

 ىوقألا وهو باوصلا ىلإ ءايشألا برقأب اهيف مكحيف
 . ` 'یوف (5) م ىألاف

 : ةداهشلاو ديلا

 هل نيعلا هذه نأ رخآ ىعدي مث لجر دي يف نيعلا نوكت دق

 ءاملعلا نيب فال لحم ةلأسملا هذهو ةداهشلا هلوق ىلع امهنم لك ميقيو

 ةنيب ىمست هيلع يعدملا ةنيبو « جراخلا ةنيب ىمست ىعدملا هنيبو
 ال قلطملا كلملا يف ديلا بحاص ةنيب نأ فانحألا بهذمو لخادلا

 ديلا هتتبثأ ام ردق نأل اراهظا وأ اتابثا رثكأ اهنأل ىلوأ جراخلا ةنيبو لبقت

 ديلا نأل جاتنلا فالخب كلملا قلطم ليلد ديلا ذإ ديلا يذ ةنيب هتبثي ال

 اذإ هريغ ةنيب ىلع ةمدقم زئاحلا ةنيب نأ ةیکلالا بهذمو هيلع لدت ال

 بحاصل يضقي هنأ لوألا : نالوق ةيعفاشلا بهذم ينو . “”ایوتسا

 . ۱۲۸ ص ٣ ج ةيادحلا )١(

 . فرصتب ”1١7-١١5 ص ةيمكحلا قرطلا )٢(

 . ١١0 ص ٣ ج ةيادحلا (۳)
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 ال ةنيب رخآلا عمو ديلا وهو حيجرت اهعم ةنيب هعم نأل نيمي نودب ديلا
 يضق حيجرت امهدحا عمو « اتضراعت اذإ ناتجحلاو « اهعم حيجرت
 « سايق امهدحأ عمو اضراعت اذإ نيربخلاك حيجرتلا اهعم یتلاب

 ةنيب اهطقست هتنيب نأل نيمي نودب ديلا بحاصل ىضقي ال هنأ : يناثلاو
 نيعلا تناك نأو نیم ريغ نم اهب ىضقي ال ديلاو ديلا هل ىقبيو ىعدملا
 مث هيلإ نيعلا تملسو « اهب هل ىضقف ةنيب رخآلا ماقأو امهدحأ دي يف
 اننأل ء هيلإ نيعلا تدرو . مكحلا ضقن هل اهنأ ةنيب ديلا بحاص ماقأ

 هل تناك هنأ انل نأب ةنيبلاب قأ اذإف هل ةنيب ال هنأ انم انظ رخآلل انمكح

 . رخآلا ةنیب ىلع تمدقفةنیبو دي

 الو ىعدملا ةنيب ميدقت دمحأ نع روهشملا : ةلبانحلا بهذمو

 ةياور هنع ىورو . قاحسا لوق اذهو لاحب هيلع ىعدملا ةنيب عمست
 وأ اهجسن وأ اهارتشا لثم كلملا ببسب لخادل اةنيب تدهش نأ : ةيناث

 وهو ء ىععدملا ةنيب تمدق الإو تمدق اخيرات مدقأ ةنيب هعم تناك

 |ےیف جسنلا وأ جاتنلا ناك اذإ كلملا ببس يف فانحألا بهذم قفاوي

 مدقت هيلع ىعدملا ةنيب نأ ةثلاث ةياور باطخلا وبأ ركذو . 2")رركتي

 ليلدو دمحأ نع ةياورلا هذه نوک يضاقلا ركنأو . . . لاح لك ىلع

 ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا » : ةي هللا لوسر لوق روهشملا لوقلا
 ةرثك ليلدو اهميدقت بجوف ةدئاف رثكأ ىعدملا ةنيب نآلو ء هيلع ىعدملا

 هيلع ديلا لدت ارهاظ تبثت ركنملا ةنيبو نكي مل ائيش تبثت اهنأ اهتدئاف
 ةيؤر اهدنتسم نوكي نأ زوجي كلملاب ةداهشلا نألو « ةديقم نكت ملف

 )١( ص ۲ ج بذهملا ۳۲۸ .

 ) )۲ج ةيادطلا ٣ ص ١75 .

 ۔(۷ ٤ص



 : كلملا ةنيب ةداهش طو رش

 : يتأي ام كلملا ةنيب ةداهش يف ةيكلاملا طرتشي

 . ءیشلا كلذ يف فرصتلا ةدهاشم- أ

 . رثكأف رهشأ ةرشع هيف فرصتلاو ءىشلا كلذ ةزايح  ج

 . ”يعرش لقانب مهملع يف ةكلم نع نيعلا جرخت مل - د

 : ةزايحلا عاونأ

 : ةثالث ماسقأ ىلإ زئاجلل ةبسنلاب ةزايحلا عاونأ ةيكلاملا مسقي

 ةدمل ضرألا ىف ةزايحلا ىلع ىوعدلاو كيرش ريغ ىبنجأ زئاحج ا ۔ أ

 لوقلو « هل فرعلا بيذكتل ةئيبلا اذكو عمست ال تاونس رشع
 ةنودملا يقو« هل وهف نینس رشع ائيش زاح نم » : ةي يبنلا

 . يمدآلا قح يف نيمي ىلإ ةجاح الو ةعطاقلا ةنيبلاك ةزايحلا

 ةزايحلا هنأش نم اب اهيف فرصت اذإ : كيرش يبنجأ زئاحلا ب

 . ةنيبلا وأ ىوعدلا هيلع عمست ال اريثك هلعف نوكيو

 رشع هتزايحل طرتشيو راهصأ ريغ وأ راهصأ كيرش بيرق زئاح ا - ج

 )١( ج ینغلا ٠١ ص ۲٤٢۔۲٢٢ .

 ) )۲ج يقوسدلا ريبكلا حرشلا ٤ ص ۲۲۲-۲۲۱ .

 ) )۳ص عجرملا سفن ۲۳٢ .
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 يف حجارلا وه لوقلا اذهو ةنس نيعبرأ ىلع دازی ليقو « نينس

 ملام ءارشلا ةنیب ىلع مدقت فرصتلا ةنيب نأ مهدنعو . ؛'!بھذللا

 . ”مصخلا نم اهارتشا تلاق ءارشلا ةنيب نكت

 : نئارقلا ماسقأ

 نم ةتباشلا يه ةيعرشلاف ء ةيئاضقو ةيعرش ىلإ نئارقلا مسقنت
  مهداهتجاب نيدهتجملا طابنتساب وأ اهيلع صنلاب امأ عراشلا لبق

 : اهتلثمأ نمو ةيعرش ماكحأ اهنأ ىلع ةيهقفلا بتكلا يف ةتوبثم دجوتو
 يه : ةيئاضقلاو . جوزلا نم دلولا ىلع ةنيرق حيحصلا ةيجوزلا مايق

 فورظ نم اهللختي امو اهرظني يذلا يضاقلا طابنتساب تبثت ام
 يف ثوللا دوجو  زاكرلا : اهنم نئارق ىلع ءاهقفلا قفتا دقو ىوعدلا

 . ةماسقلا

 يضاقلا ملع

 وحنلا ىلع هريغ نود هملعب يضاقلا مكح يف ءاهقفلا فلتخا

 : یملاتلا

 نم ءىشب ملع اذإ هملعب يضاقلا مكحي : فانحألا بهذم أ
 نيدهاش ةداهشك هملع نأل اہنامزو هتيالو لحم يف دابعلا قوقح

 ٤ عامسلاب وأ ةنياعملاب ملع اب لصاح نیقیلا نأل ىلوأ لب

 )١( ص قباسلا عجرملا ۲۳٢ .
 ) )۲ص قباسلا عجرملا ۲ .
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 ريغ يف وأ هتيالو لبق هملع امأ . نظلا ةبلغ ةداهشلاب لصاح او

 . فسوي يبأ دنع هب ىضقيو ةفينح يأ دنع هب ىضقي الف اھلح

 « ىمدآلا قح هيف نأل فذقلا دح الإ هملعب دودحلا يف ىضقي الو
 ۱ . ؛'”نارکسلا رزعي هنإف < هملعب هيف یضقی ركسلاو

 لاومألاو ءامدلا يف هملعب مكحي نأ يضاقلل : اولاق رهاظلا لهأو ۔ ب

 وأ هتيالو لبق كلذ ملع ءاوس دودحلاو جورفلاو صاصقلاو

 . “هملعب مكحلا هيلع ضرف لب اهدعب

 « لاحب هملعب ىعدملا يف هملعب ىضقي ال : ةيكلاملا بهذمو  ج

 عورشلا دعب هملع |ميف هملعب مكحي : نونحسو كلملادبع لاقو

 . ةمكاحملا يف

 لپ هللا لوسر ناكو . ةداهشلاو ءاضقلا يف ةرثؤم ةمهتلا نأل ةمهتلل

 . نامزلا

 )١( ج رايتخإلا ٢ ص 1١١٠١ .

 ) )۳ص ةيمكحلا قرطلا ١95 ٠٠١ ج يقوسدلا ةيشاح ٤ ص ١١8 - ج ىنغملا ٠١

 ص
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 ئ لج ےھت رح

 ےہس ھی ےچ

 ةضافتسإلاو رتاوتلا

 : ةغللا يف رتاوتلا

 : حاحصلا راتخم يفف عاطقنا نود اھضعب فلخ رومألا ءيجم

 نأ ريغ نم ارتو ارتو ضعب رثإ اهضعب ءاج يأ ترتاوتف بتكلا رتاو
 CD اہک

 ؛ سوسح نع بذكلا ىلع مهؤطاوت عدتمي عمج ربخ رتاوتلاو
 هيف يفكي الو . هطئارش عامتجا كلذ ةيآ هنومضمب ملعلا لوصحو

 ددع يف يفكي نأل حلاص ةعبرألا ىلع دازام نأ حصألاو « ةعبرألا

 . ؟'ددعب طبض ريغ نم روكذملا عمجلا

 : ةغللا ىف ةضافتسإلا

 رتاوتملا نم ةجرد لقأ ضيفتسملاو . ؟9سانلا یف رشتنم يأ ضيفتسم

 لصأ نع سانلا نيب عئاشلا وه ضيفتسم او داحألا نم ہدعی مهضعبو

 ةثالث ىلع دازام ليقو ءاهقفلا لوق وهو نانثا هلقأو اروهشم ىمسي دقو

 . ١ نيثدحملا لوق وهو ةثالث ليقو « نييلوصألا لوق وهو

 )١( ص حاحصلا راتخم 7٠١7 .

 ) )۲ص لوصولا ةياغ 95-590 .

 ) )۳ص ۲٣٦٢ .

 )٤( ص لوصولا ةياغ ۹۷ .
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 : لشم ہدنع رتاوت اب مکح هريغو هب ملعلا يف كرتشا ثيحب رابخألا

 وأ ء هريغل هتلادع وأ « هتلادعو هنيدو هحالص وأ ء لجرلا قسف رتاوت

 جتحب ملو هبجومب مكح كلذ وحنو هرفس وأ ء هتومو هتجاحو لجر رقف
 نأل . ريثكب نيدهاشلا نم ىوقأ رتاوتلا هنيب نأل دهشي لدع ىلإ

 اذإف هيلعو « ابلاغ انظ ديفي نيدهاشلا رخ امأ < ملعلا ديفي رتاوتلا

 لوصح كلذ يف قرض الو ء ةيكزت ىلإ جتحي مل دوهشلا ةلادعب ملع
 اذهو . مهريغ وأ نيملسملا نم لودعلا ربخب نوكي نأ  رتاوتلا

 . اهب مكحي يتلا قرطلا نم هريغ نم ىلوأو ىوقأ قيرطلا

 كلذب دهشو . سانلا نيب انايع انزلاب ىتأ نإ ينازلا نأ ىريو
 اعطق كلذب دح مهربخب يرورضلا ملعلا عقي سانلا نم ريثك ددع

 . كلذ ريغ ةعيرشلاب قيلي الو

 راهتشإلا ىهو ء داحالاو رتاوتلا نيب ةجرد ةضافسإلا : لوقيو

 ضيفتسملا اولعج فانحألاو < مهنيب ضافو سانلا هب ثدحتي يذلا

 وه : اولاقو نآرقلا مومع هب اوصصخو  داحالاو رتاوتملا نيب ةبترم
 ىلإ ةداهشلا دانتسا زوجیو < هنم |مسق هلعج نم مہنمو . رتاوتملا ةلزنمب

 اذإ اهناعلو « هتأرما فذق يف جوزلا هيلع دمتعي نأ زوجيو ةضافتسإلا

 نبا لوقيو . هيلع مكاحلا دامتعا زوجيو . سانلا نيب اهانز ضافتسا
 لتقلا هنع مالسإلا فرصي الو ء لتق ةملسملاب يمذلا انز اذإ : ةيميت

 كلذ ةضافتسا ىفكي لب ريتعملا هجولا ىلع ةداهشلا ءادأ هيف طرتشي الو

 ۱ . ۲ ہراھتشاو

 )١( ص ةیمکح ا قرطلا 57١١-5١١ .

 )٢( ص ةيملعلا تارايخإلا ٠۷١ .
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 الف < تانيبلا رهظأ نم ةضافتسإلاو : ميقلا نبا لوقي مث

 الو « ةجحب مكح اهب همكحف اهيلإ دنتسا اذإ ةمهت مکاح ا ىلإ قرطتي
 ضافتسا اذإ دهاشلا ةداهش لبقي نأ هل ناك كلذلو « هملع درجمب

 . ٠)ءالعلا نيب عازن هيف ملعي ال اذهو بذكلاو روجفلاب
 لوقلا نإ : لوقيف ةلأسملا يف هيأرب يلدي نأ ثحابلل نكمأ اذإو

 نوكي نأ طرشب لوبقم هتضافتسا وأ هدنع ريخلا رتاوتب ىضاقلا ءاقب

 : يتأي ال كلذو اهطورشب عامسلا ةداهش هيف زوجت ام ىلع اروصقم

 رتاوتلا يتلاح يف هيفتنم هملعب مکح ا يف يضاقلا قحلت يتلا ةمهتلا ١

 هل سیلو « هريغ عم هب ىعدملاب ملعلا يف كرتشي هنأل ةضافتسإلاو

 . هب ىعدملا ہصخم ملع نم ديزم

 نظلا ةبلغ دوهشلا ةداهش نم ىضاقلا دنع لصحي يذلا نأ ؟

 ةنادإو « هاوعد يف ىعدملا قدصو « هيلع ىعدملا دنع هب ىعدملاب

 قدصيب مهدنع عطق نيذلا مهو ¢ مهدحو دوهشلا مه اوعمسو

 ىلوأ عطقلا نم هبرقي ام وأ هقدصب عطقب اب مكحي نأل ىوعدلا
-. 

 . قحاو

 ملع دقو ىوعدلاب هملع دعب مكحي نأ يضاقلا نم بولطملا نأ ۳

 دق مكحلا نوكيف اهقدصب هدنع كشلا هيلإ قرطتي ال قيرطب

 . ةقداصلا ةجحلاو ةحيحصلا ىوعدلا وهو هببس قوتسا

 )١( ص ةيمكحلا قرطلا  ۲١٢۔  ۲١٢فرصتب .
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 وأ ہدنع رتاوت امب يضاقلا ءاضقب لوقلا نم القع عنام ال- ٤

 ةلادعلا اھم أو ىضاقلا يف تطرش یتلا طورشلا عم ضافتسا

 . مكحلا ىلإ لوصولل بولطملا داهتجإلاو عساولا اهانعمب

 نألف  هملعب ىضاقلا ىضقي نأ زاوج ىلإ بهذ دق ءاملعلا ضعب  ه

 ىلوأ هريغو وه هب ملعلا يف كرتشي ایف يضاقلا ءاضقب لوقن
 . قحأو 5

 زوجت اميف مہنیب فالخ ىلع  عامسلاب ةداهشلا اوزاجأ ءاملعلا نإ - 5
 نأ يضاقلا عسو اذإو عمس ا دهشي نأ دهاشلا عسو اذإف - هيف

 ضافتسا وأ هدنع رتاوت اب مكحي نأ ىلوأف « هترابعبو هلوق لبقي

 . ةلماك ةيلوئسملا المحتم نوكيو

 عم مهلاومأ ةحابتساو نيقفانملل يبنلا لتق مدع ىلإ هجوتي نأ نكمي -
 ميلعت يف ءامسلا تاوعد رارسأ نم اذه نأ كلذ بجومب هملع

 مع هتوعدب دعبي فيكو . قح ا ىلإ ةيعادلا لمحتي فيك سانلا
 مل مهرطخ نوي نأ لمتحي هنأ عم اهدض مدختسيف ء همهف ءاسي

 مركأ ناك اذإ ةصاخو هللا ىلإ ةيعاد هلمحتي ال يذلا دحلا لصی

 نئل # : ىلاعتو كرابت هللا لوق يف لعلو مهاوقأو مهلضفأو قلخلا
 ةنيدملا يف نوفجرملاو ضرم مهولق یف نيذلاو نوقفانملا هتني مل

 كلذ ىلع لد ام (2١0 اليلق الإ اهيف كنورواجي ال مث م كني رغنل

 . ةضافتس لاو رتاوتلاب مکح ا عم اذه ضراعتي الو

 )١( بازحألا ةروس / 5١ .
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 قئاثولا

 قئاثولاب دوصقملا

 مهعويبو 6 مهنويدو مہتالماعم اهيف سانلا بتكي يتلا قاروألا

 يف اهيلإ نودنتسي مهل ةاطعملل ةجح لئاسو نوكتو كالذ اهيف 1 اهيف اوبثيل

 نم سانلا ةداع ترج دقو . البقتسم ملظ نم مهيلع عقی دق ام عفد

 نوديري ام اهيف بوتكم مهريغ ىلإ مهلئاسر اولسري نأ ميدقلا نمزلا

 ام ةباتكلاب اوقثوي نأ مهتداع ترج امك ء هب مایقلا مهيلإ نوبلطي امو
 , هلمع ىلع اوقفتا وأ « هورجأ وأ هوعاب وأ ء مہنیب |ےیف هيلع اوقفت
 سہ سم ا

 : لاق اديهش هللاب ىفك ٠ ؛ مهدهشتسا ءادهشب ينتئا لاقف

 ا با امف. تقدس لاق « الیفک هللاب ىفك : لاق ٠ ليلعب

 امر يلع أ : کرم بج ملل ا ىلا لحال لع

 اهعضوم جز مث « اهبحاص ىلإ اهعم ةفيحصو رانيد فلأ اهيف لخدأف
 تفلستسا ينأ تملع دق كنإ مهللا : لاق مث « رحبلا اهب ىتأ مث

 تدهج دق ىنأو « كلذب ىضرف اديهش هللاب ىفك تلقف ادیھش ینلأسو

 يناو « ابكرم دجأ ملف يناطعا يذلا ىلإ اهب ثعبأ ابكرم دجأ نأ
 يف مهو فرصنا مث هيف تحلو ىتح رحبلا يف اهب یمرض اهكتعدوتسا
 لعل رظني هفسأ ناك يذلا لجرلا جرخف ء هدلب ىلإ ابكرم بلطي كلذ

 ء ابطح هلهأل اهذخأف لاملا اهيف یتلا ةبشخلاب اذإف ء هلامب هئيجت ابكرم

- CAY - 



 هنم فلست ناك يذلا لجرلا مدق مٹ ةفيحصلاو لا ا دجو اهرسك الف

 كيتآل بكرملا بلط يف ادھاج تلزام هللاو : لاقو رانيد فلأب هاتأف

 تثعب تنك له : لاقف ء هيف تيتأ يذلا لبق ابكرم تدجو امف كلامب

 تئج يذلا اذه لبق ابكرم دجا مل ينأ كربخأ ملأ : لاق ء ءيشب يلإ

 فرصناف ةبشخا يف هب تثعب يذلا كنع ىدأ دق هللا نإف لاق ء هيف

 ۔ 01(2دشار كفلأب

 : اهيلإ نايلس ةلاسرو سيقلب ةصق يف ىلاعت هللا لاق دقو
 , نوعجري اذام رظناف مهنع ىلوت مث مهيلإ هقلأف اذه يباتكب بهذا اظ

 مسب هنإو ناميلس نم هنإ . ميرك باتك ىلإ یقلا ينإ : ألملا اهيأي تلاق
 . 2924 نيملسم ينوتئاو ىلع اولعت الأ : ميحرلا نمحرلا هللا

 ذيفنت يف ءارمألاو ةاضقلا ىلإ ةاضقلا بتك امأ : يدرواملا لاق

 ام اهيف لصألاو اهيلع لوعمو اهب موكحم قوقحلا ءافیتساو « ماكحألا

 اهأي : تلاق : سيقلب ىلإ نامیلس باتک نم : ىلاعت هللا هاكح

 : (۳)همالک ةلزنم هلعجو « هنيد ىلإ اهاعدو اهرذنأف خلا 5 املا

 مالسإلا ىلإ مهوعدي ممألا كولم ىلإ ام هللا لوسمر بتكو

 كلم رصيقو « سرفلا كلم ىرسك مهنم اكلم رشع ينثا ىلإ بتكف
 هيف ركذ اباتك مزح نب رمع ىلإ ةي هللا لوسر بتكو . “مورلا
 اضيفتسم المعو اتباث اعرش نیدلا يف راصف تايدلاو ةاكزلاو ماكحألا

 )١( دلجم ريثك نبا ريسفت ١ ص ٦۹٦ ۔٦۹۷ .
 ) )۲۔ ۲۸ تايآ لمنلا ةروس ١۱ .

 . ۹۰ ۔۸۹ ص ٢ ج ىضاقلا بدأ (۳)

 . ۹۱ ص قباسلا عجرملا (5)
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 هيلإ عفدو شحج نب هللادبع هيلع رمأو اشيج كي هللا لوسر زهجو
 « هضفف هتغلب اذإف ء اذك عضوم ىتح هضفت ال : لاقو اموتخ اباتك

 هعاطأو هيف اب لمعو هرمأ يذلا عضوملا يف هضفف « هيف اب لمعأو
 . "هيلع سيمخلا

 ىلإ بتکی نأ لَك يبنلا دارأ امل : لاق كلام نب سنأ نعو

 ايي يبنلا ذختاف « اموتح الإ اباتك نوءرقي ال مہنأ : اولاق ء مورلا

 لوسر دمحم هشقنو  هقيرب  هضيمو ىلإ رظنا ينأك ةضف نم امتاخ
 , 20(« هللا

 اولمعامب . مهتاضقو مهث ارما ىلإ نودشارلا ءافلخلا بتكو
 هذهع يرعشألا یسوم يبأ ىلإ رمع بتكو تاسايسلاو تايدلا يف هيلع

 انب رصح دق هنإف دعب امأ : ةريره يبأ ىلإ بتكو . ةرصبلا ءاضق هيلإ

 ملام توف هوؤسيو هتوفيل نكي ملام كرد هرسيل ناسنإلا نإف دعب امأ

 . خلا . . . احرت

 ةرورض نألو . ماكحألا يف بتکلا لوبق ىلع لوقنلا هذه تلد

 مهضعب ةبتاكم نم ادب ماكحلا دجي ملف ‹ اهوقحتسم اهنع دعبيو

 )١( ۹۳۔۹۲ ص قباسلا عجرملا .

 ) )۲ج يرابلا حتف  ۱١۔ ”54 ص

 ) )۳ج یدرواملل يضاقلا بدأ ٢ ص ۹۳۔۹١ .
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 بتك دق ي ىبنلا .دآ ةماسقلا ثیدح تاياور ضعب یفو (*)ضعبل

 دقو « برحب اونذأت نأ امأو ) مكبحاص اودت نأ امأ » : ربیخ لهأ ىلإ

 . اوملع امو اولتقت ام مهنأ ديفي اب هيلإ اوبتك

 ىلع ميدق نم سانلا فراعت ىلع لدت اهعيمح لوقنلا هذه

 ءىش لك يف ةباتكلا لبقي ثحابلا لعجي ام نوديري امع اريبعت ةباتكلا

 تابثا يف هيلع دمتعي ام مهأ نامزلا اذه يف تراص ةباتكلا نأل
 اذه يف - سانلا فراعت كلذك ةفلتخملا تاباتكلا لئاسوب قوقحلا

 ةلسرملا ةهجلاب صاخ متاخب ةموتخملا تاباطخلاب لماعتلا ىلع  نامزلا

 ىلع ةجحو مهيلإ ةبوتكملا دنع ةقدصم يهو نيعقوملا تاعيقوتل اقيثوت
 ىهو اهيلإ ةلسرملا تاهجلا يف الإ ضفت الو ةقلغم نوكت دقو نيبتاكلا

 امك هركذ قباسلا شحج نب هللادبع ىلإ هللا لوسر باتكب ةهيبش
 دوقع نم سانلا نيب يرجي ام قيثوت ىلع نامزلا اذه يف سانلا فراعت

 « قوقحلل ةيامح لمعلا اذهب موقت ةصوصخم تاهج يف كلذو ةبوتكم

 ابرو لطابلاب سانلا لاومأ نولكأي نيذلا ثبع نع لاومألل ةنایصو
 ىلإ ةبوتكملا قاروألا كلت ميسقت نكميو لوقلا نم روزلا لهأ مهناعأ

 :اغفو 3 صتخ ماع فظوم نع ردصت ام يهو : ةيمسر قاروأ - 1

 ء ةيمسر تاهج يف ةررحملا دوقعلا اهتلثمأ نمو ةررقملا لوصألل

 . كلذ ريغو تادهاعملاو « ةيرادإلا تارارقلاو

 نم مہنیب ًأشنی اميف دارفألا نع ردصي ام يهو : ةیفرع قاروأ - ب

 )١( ص قباسلا عجرملا ۹٤-٩٥ .
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 ادعم نوكيام : |(هوأ : نيمسق ىلإ مسقنت هذهو تالماعم

 .راجتلا رتافدك تابثإلل ادعم نوكي الام : اههيناثو « تابثإلل

 . تایقربلاو لئاسرلاو ةیصخشلا قاروألاو

 قاروألا نم ذيفنتلا ثيح نم ةجح ىوقأ ةيمسرلا قاروألاو

 . يناثلا مسقلا نم ىوقأ ةيفرعلا قاروألا نم لوألا مسقلاو ةيفرعلا

 : ةيمسرلا ةقرولا طورش

 ايعون ةقرولا ةباتكب اصتخم فلكملا وأ فظوملا نوكي نأو « ةماع

 . ايناكمو

 . ةررقملا عاضوألا ةقرولا ريرحت يف ىعاري نأ - ۲

 : تانايبلا نم نيعون تابثإب فظوملا موقيو

 « فارطألا روضحك هرصب تحت تلصح عئاقوب ةصاخلا تانايبلا - 1

 خيرات يف عئابلا ىلإ هضعب وأ هلك نمثلا عفدب يرتشملا مايق وأ

 فارطألا مايقو « كلذب همامأ نافرطلا فرتعيو هلبق وأ ريرحتلا

 . . ررحملا ىلع مهعيقوتو دوهشلا روضحو « همامأ عيقوتلاب

 . خلا

 نأش يف مهسفنأ فارطألا نع ردصت تانايب نم هاقلتي ام - ب

 يف يرتشملا نم نمثلا ضبق هنأ عئابلا رارقإك ينوناقلا فرصتلا

 ةررقملا عاضوألا قاروألا ريرحت يف ىعاريو فظوملا روضح ريغ

 : ةيتآلا
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 مهئابآ ءامسأو نأشلا باحصأ ةيصخش نم دكأتلا-١

 مهتماقاو مهداليم لاحمو « مهتاعانصو مهئابآل مهدادجأو

 نم قيقحتلا متيو « مهتاطلس دودحو « مهئالكو ءامسأو
 نيلقاع نيغلاب نيدهاش ةداهشب امإ فارطألا ةيصخش

 رفاوت نم ققحتي اك ةيمسرلا تاقاطبلا وأ « قثوملل نيفورعم
 . اضرلاو ةيلهألا

 ال حضاو طخبو  رصم يف  ةيبرعلا ةغللاب ررحملا بتكي نأ - ؟

 خيرات ركذي نأو طشك وأ « ريرحت وأ ةفاضإ ىلع لمتشي
 ةباتك كلذو  ةنسلاو رهشلاو مويلاو ةعاسلا  ررحملا

 . هبقلو قثوم ا مسا ركذيو فورحلاب

 نأشلا باحصأ ىلع هتاقفرمو « ررحملا ةوالتب قثوملا موقي ٣
 هيلع بترتملا ينوناقلا رثألا مهل نيبي نأو هيلع مهعيقوت لبق
 . مهيلع رثؤي نأ نود

 ٤ - دوهشلاو نأشلا باحصأ بناج نم عيقوتلا متي نأ ‹

 نإ ةفيحص لك ىلع عيقوتلا متي نأو . صتخملا فظوملاو
 تاحفصلا تددعت .

 باحصأل هنم ةروص ملستو ررحملا لصاب قثوملا ظفتحي  ه

 يف  ةرهاقلا يف يسيئرلا بتكملا ىلإ ةروص لسرتو نأشلا

 . ظفحلل - رصم
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 : ةيفرعلا قاروألا امأ

 بستکت يكل نيعتب ذإ اهيلع عيقوتلا وه اهيف يسيئرلا طرشلاف
 اهب جاجتحإلا داري يذلا صخشلا عيقوت لمحت نأ تابثإلا يف ةقرولا

 نأ زوجيو ء نيلماك بقللاو مسإلاب ةباتكلاب نوكي عيقوتلاو « هيلع

 وأ عبصإلل ةمصبب عيقوتلا نوكي نأ زوجيو « ةرهشلا مساب نوكت
 هنكمي ثيحب متخلا اذكو ةحضاو ةمصبلا نوكت نأ نيعتيو متخلاب

 رصعلا اذه يف ماكحلا فراعت دقو . متخلا ةءارق وأ ةمصبلا ديدحت .

 تابثإلا یف ةيفرعلا قاروألا ةيجح ديدحت یف نيناوق كلذب تردصو

 : يتأي ام ىلع

 ةجح ةقرولا ربتعتف « هعيقوت ةيفرعلا ةقرولا ىلع عقوملا رکنی مل اذإ- ١

 ةمكحملا تماق عيقوتلا ركنأ اذإو . اهيفامب هيلإ ةبوسنم هيلع

 وأ ةمزاللا ةاهاضملا ءارجإل . طوطخلا قيقحت ىلإ رمألا ليوحتب

 ىلإ ةمكحملا تلصوت ام اذإو « ةقیقح ا ىلإ الوصو دوهشلا عامس

 نأ ةقرولاب هيلع جتحي نم ىلع عنتما  ةيفرعلا ةقرولا ةحص -
 هب نعطلاو اضيأ ريوزتلاو ريوزتلاب نعطلا قرط نع الإ اهديعتسي

 . ديعب هتابثاو ةيمسرلا قاروألاب زئاج

 دحأ دارأ اذإو « اهيف ةنودملا تانايبلا يف ةجح ةيفرعلا ةقرولا ربتعت | ١

 اهمهأو . ىرخألا تابثإلا لئاسوب كلذ سكع تبثي نأ نيفرطلا

 . ىرخأ قرط نم كلذ عني الو ةباتكلاب ةباتكلا فلاخي ام

 ؟ ةبوتكملا قاروألا يف انؤاهقف لوقي اذام

 ازئاج مكاحلا باتك : سانلا ضعب لاقو : يرابلا حتف يف ءاج

 لام اذه نأل زئاج وهف أطخ لتقلا ناك نإ : لاق مث ء دودحلا يف الإ
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 دقو دحاو دمعلاو أطخلاف ء لتقلا تبث امدعب الام راص امنإو . همعزي

 نس يف زیزعلادبع نب رمع بتكو « دودحلا يف هلماع ىلإ رمع بتك
 باتكلا فرع اذإ زئاج يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك ميهاربإ لاقو ترسك

 . يضاقلا نم هيف اجب موتخملا باتكلا زيجي يبعشلا ناكو ء متاخلاو

 : يفقثلا ميركلادبع نب ةيواعم لاقو « هوحن رمع نبا نع ىوريو
 « ةيواعم نب سايإو . ةرصبلا ىضاق ىلعي نب كلملادبع تدهش

 هللادبعو « ةدرب يبأ نب لالبو « سنأ نب هللادبع نب ةمامثو « نسحلاو
 نوزيجي . روصنم نب دابعو « ةديبع نب رماعو < يملسألا ةدرب نب

 هيلع ءيج يذلا لاق نإف . دوهشلا نم رضح ريغب ةاضقلا بتك

 لوأو « كلذ نم جرخملا سمتلاف بهذا : هل ليق ء روز هنأ باتكلاب

 هللادبع نب راوسو « ليل يبأ نأ ةنيبلا يضاقلا باتك ىلع لأس نم

 یسوم نم باتكب تئج : زرح نب هللا ديبع انثدح : میعن وہا انل لاقو
 اذك نالف دنع يل نأ ء ةنيبلا ہدنع تمقأو ةرصبلا ىضاق سنأ نب

 هركو « هزاجأف نمحر لادبع نب مساقلا هب تئجو < ةفوكلاب وهو اذكو

 يردي ال هنأل اهيفام ملسي یتح ةيصو ىلع دهشي نأ ةبالق وبأو نسحلا
 . روج اهيف لعل

  مکبحاص اودت نأ امإ و : ربيخ لهأ ىلإ يب يبنلا بتك دقو

 : رتسلا نم ةأرملا ىلع ةداهش يف يرهزلا لاقو « برحب اونذأت نأ امأو

 ىلع رجح نبا قلعيو 220( دهشت الف ال نإو . دهشاف اهتفرع نإ »
 : ماكحأ ةثالث نمضتت اهنأ هصخلم امب لقنلا اذه

 )١( ج ٢٦١ ص ۳٦۰١-۳٦٤ .
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 قر

 جد يلج
 یت ور ید ےہ

 : طخلا ىلع ةداهشلا : لوألا مكحلا

 الإ هطخ ىأر اذإ طخلا ىلع ةداهشلا زوجت ال : لاطب نبا لاق

 : كلذ للعيو . ءاملعلا قافتاب - دهاشلا طخ  ةداهشلا كلت ركذت اذإ

 يف هلثم لعف دقو اباتک بتك ءاش نمو « امتاخ شقتنا ءاش نم نأ

 ىلع ةداهشلا كلام زاجأو ء هلتق ببس يف ىورت ةصق يف نامثع مايأ
 نأل كلذ يف ءاهقفلا عیج فلاخ اكلام نإ : يواحطلا لقنو . طخلا

 ؛ ةنياعم الو ء هنم لوق ىلع ةداهش تسيلو « طخ ا هبشي طخلا

 : مکح ا نبا لاقو ء قوم اب داهشتسا ةقیقح ا يف طخلا ىلع ةداهشلاو

 ايورض اوثدحأ دق سانلا نأل « طخلا ىلع ةداهشلاب انرهد یف ىضقي ال

 ىلع ةداهشلا زاجأ : هل ءاضقلا بدأ يف یسیبارکلا لاقو ء روجفلا نم
 . مهل رظن ال موق طخلا

 ظ : يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك : يناثلا مكحلا

 ةيفنحلا ىنثتساو « زاوجلا ىلإ روهمجلا بهذ : لاطب نبا لاق

  ىوق مهيلع يراخبلا هب جتحا يذلاو . يعفاشلا لوق وهو دودحلا
 نم ةاضقلا نع هركذ امو  لتقلا توبث دعب الإ الام رصي مل هنأل

 نأ لقني مو ؛ ثيدحلا نم ةرهاظ هيف مهتجح كلذ ہزاجأ نم نيعباتلا

 ام ىلع ءاهقفلا عمجا لاقو « كولملا ىلإ هبتك ىلع ادحأ دهشأ يبنلا

 لض امل دوهشلا طارتشاو ء يلعو ىليل يبأ نباو « راوس هيلإ بهذ
 ناك : لاق كلام نع ىور دقو . لاومألاو ءامدلل طيتحاف ء سانلا

 بتكي ال يضاقلا نأ ىتح ميتاوخلا هزاجا ميدقلا يف سانلا رمأ نم

 ال راصف اومہتا ىتح هب لمعيف « همتخ ىلع ديزي اف باتکلا لجرلل
 . نيدهاشب الإ لبقي
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 يرد ےس“ رج

 ہہ ضم ےہ ےک

 : باتكلا يف امب رارقإلا ىلع ةداهشلا : ثلاثلا مكحلا

 ام ىلع نيدهاش ىضاقلا دهشأ اذإ اوفلتخا : لاطب نبا لاق

 زوجي : كلام لاقف « هيف اب مھفرع الو ء امهيلع هأرقي ملو « هبتك
 : ىلاعت هللا لوقل كلذ زوجي ال : یعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو ء كلذ

 هتأرقا اذإ مکاح ا نأ كلام ةجحو : لاق 4 انملع ام الإ اندهش امو إف
 اذه نأ هيلإ بوتكملا يضاقلا ملعي نأ هيلع ةداهشلا نم ضرغلاف هباتك

 بجي الأ سانلا رومأ نم يضاقلا دنع تبثي دقو « هيلإ يضاقلا باتك

 ىلع ةداهشلا كلام زاجأ دق : لاقو ةيصولاك دحاو لك هملعي نأ

 ىلع دهشن : مكاحلل نالوقيو ء يوطملا باتكلا ىلع ةموتخملا ةيصولا
 نم هلامع ىلإ ءب يبنلا بتك كلذ يف ةجحلاو باتكلااذه يف امب هرارقإ
 . ننسلاو ماكحألا ىلع ةلمتشم يهو اهلمح نم ىلع اهأر قي نأ ريغ

 مل اذإ باتكلا نأ سنأ ثيدح نم دافتسي : يواحطلا لاقو

 ‹ مهيلإ بتكي نأ دارأ ةي هنوكل ةمئاق هيف اب ةجح اف اموتخ نكي

 « اموت ناك اذإ الإ باتكلا نولبقي ال مهنأ مهلوقل متاخلا ذختا امناو

 . موت ريغ وأ ناك اموتخم ةجح يضاقلا باتك نأ ىلع لدف

 : درجملا طخلاب مكحلا

 مكحي نأ يضاقلل سیل : اولاق نورثكألاف هب مكحلا يف اوفلتخا

 نإ ليقو ٦ يعفاشلا لوقوهو ¢ دهاشلاك ةعقاولا ركذتي تح هطخب

 تقو ىلإ لمحتلا تقو نم دهاشلا زرح يف وأ هزرح يف بوتكملا ناك

 ةطخ هنأ نقيت اذإ : ليقو . الف الإو « ركذتي ملو زاج مکح ا بلط

 يبأ لوق طسوألا لوقلاو رکذتب مل نأو : ةداهشلاو مكحلا هل غاس

 ۔(۹-



 لدعألا وهو هعابتا نم ربثک اهعجر دمحأ نع ةياورو دمحمو فسوي

 نبا نع رجح نبا لقني مث . . .دمحأ نع ةياورو كلام لوق لوألاو

 ةبحاصملا لاح ا نئارق عم ء مولعملا هرمأ ىلع ةدمعلا نأ قحلاو : رينملا

 ءافتكإلا يف ةضورفم طخلا ىلع ةداهشلا ةلأسمو . باتکلا لماحل

 ىلإ يضاقلا باتك نيبو طخلا ىلع ةداهشلا نیب قرفلاو لاق .درجلا طخ اب

 لوألا يف لامتحإلا قرطتل يناثلاب لئاقلا نم لوألاب لئاقلا نأ یف يضاقلا

 ثيح |يسالو . ىضاقلا ىلع ريوزتلا لامتحا دعبل يناشلا يف هترودنو
 )اونو ةاضقلا نيب ايف هب لمعلا عاش كلذلو « ةعجارملا نكمت
 ىلإ يضاقلا باتک ةجح هب ملعي |يف فلتخا هنأ : يدرواملا ركذو

 زوجي ال هنأ ىلإ ءاهقفلا رثكأو ةفنح وبأو ىعفاشلا بهذ :لاقو ىضاقلا

 هفصنس ام ىلع نادهاش دهشي نأ الإ هيلإ بوتكملا ىضاقلا هلبقي نأ

 نسحلا نب هللادبعو « هللادبع نب راوسو نسحلاو ةرصبلا ةاضق بهذو
 يبأو « ةيوهار نبا قاحساو راوث يبأو فسوي يبأ لوق وهو يربنعلا

 نم هيلإ لامو كلام نع نيتياورلا ىدحأ وهو « مالس نب مساقلا ديبع
 يضاقلا فرع اذإ هنأ يرخطصألا ديعس وبأ يعفاشلا باحصأ

 زاج بتك هلثمب تلصتاو « همتخو بتاكلا ىضاقلا طحن هيلإ بوتكملا
 : نيرمأب اجاجتحا هنمضت امب لمعي نأو « هلبقي نأ

 اب لمعي ةلوبقم تناك دق ةي هللا لوسر بتك نأ : امهدحأ

 . ةداهش ريغ نم اهيف

 اهب ةداهشلا رذعتل ضيفتسم اهلوبقب ماكحلا فرع نأ : يناثلا

 )١( ج يرايلا حتف ١١ ص ٦٦٢-٦٦٢ .
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 . اهتحص ىلإ سفنلا نوكسو

 : يتأي ا مهتجح ىلع هللا همحر يدرواملا در دقو

 . باتكلا نود ةداهشلا

 اسايق طخلا نود ةداهشلاب الإ تبثي ال ىضاقلا نع باغ ام لقن - ب

 اه مكحي م مہتداھشب ىضاقلا ىلإ اوبتک اذإ ءادهشلا طوطخ ىلع

 . ةاضقلا بتك كلذك

 اذه ىلع - زوجي الف نكمم اطاثمأ ىلع ريوزتلاو هباشتت طوطخلا ۔ ج

 . اهنم طوحأ وهام ناكمإ عم اهب لمعلا - لامتحالا

 . فعضألاب هيف لمعلا زجب مل ىوقألاب هيف لمعلا نكمأ ام د

 يرجت يهو اہ نودهشي لسر عم درت تناك و هللا لوسر بتك  ه
 ةداهشلاو اهمازتلا يف اهمومعل اهمكح ففخي يتلا رابخألا یرج

 . اهمازتلال اظيلغت طايتحالا ىلع ةلومح

 صوصخي لعف ةضافتسا يه مث ) ةملسم ريغ ةضافتسإلا یوعد۔ و

 ۱ (") ماع داقتعا ةضافتساب سيلو

 مث هنم هملستو اياتك بلاطلل يصاقلا بتك ولو : يدروأملا لاق

 الو ظفل يف ريغتي ال ہتخسن لثم ىلع هريغ هل بتك عاض دق هنأ ركذ

 العل هنم عاض هنأ ركذو هلثمب هريغ زجنت دق بلاطلا نأ هيف ركذو « نعم

 ىلع يضاقلا ىلإ يضاقلا باتك نوكي نأ زوجیو "0 لايتحا باتكلاب متي

 )١( ج يضاقلا بدأ ٢ ص ٩۷-۹٩ .

 . 48 917-98 ص قباسلا عجرملا (۲)

 کم ص قباسلا عجرملا )۳(

 ۔ (۹۳-



 توبشب امأو ايفوتسم يناثلا نوكيل قح لاب مکح اب امأ : نيهجو دحأ

 صاخلا لصفلا ماتخ يف ميقلا نبا لاق . 2')”مكاح يناثلا نوكيل قحلا

 ناویح او ةراجحلا ىلع ةباتكلا نأ دوصقملاو : درجملا طخلاب مكحلاب

 اهم تبثي نأ ىلوأ يهف ريثكب تارامإلا هذه نم ىوقأ ملعلا بتكو

 ضراع اذإ امأو . ضراعملا مدع دنع |اميسالو « ةباتكلا كلت مكح

 كلملا ببسب ليديتلا درج ىلإ دنتست الو ء مهتت ال هنيب كلذ

 درم اهضراع نأ امأو . تارامإلا هذه ىلع مدقت اهنإف ء ةدازتسإلاو

 عفرت ديلاو دهاشلاو ةنيبلا ةلزنمب تارامإلا هذه نإف اهيلإ تفتلي مل ديلا

 . ۶كلذب

 ةجح اهلك ةمدقملا قاروألاو : روكدم مالس دمحم ذاتسألا لاقو

 نأ نكميو رارقإ نم اهيف درو |ےیف هماقم موقي نم وأ ےسفن رقملا ىلع

 يف رارقإلا امأ ريوزتلاو نعطلاو راكنإلا ةيمسرلا ريغ قاروألا ىلإ هجتي

 ةبسنلاب ريغلا ىلع ةجح نوكيو ةعطاق هتيجح نإف ةيمسرلا قاروألا
 امنإو « راكنإلاب هنم ةقرولا هذه قدص مدع ءاعدا نكمي الف هثودحل

 . “”ریوزتلا ىوعدب طقف

 كوكصلاب لماعتلا سانلا داتعا امل : قباس ديس خيشلا لاق

 « هب لمعلاو طخلا لوبقب نيرخأتملا ء|ملعلا ضعب ىتفأ اهيلع اودمتعاو

 « نيدلا كوكصب تابثإلا تلبقو ةيلدعلا ماكحألاةلمجم كلذب تذخأو

 ء عينصتلاو ء ريوزتلا ةهبش نم ةملاس تناك اذإ اهريغو راجتلا دویقو

 )١( ص قباسلا عجرملا ١١١ .

 ) )۲ص ةيمكحلا قرطلا ۲٢۲ .

 )٢( ۔ ۸۷ ص مالسإلا يف ءاضقلا
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 قاروألاب لمعي كلذكو . ناسللاب رارقإلاك ةباتكلاب رارقإلا ريتعاو

 . ۶'!داسفلاو ريوزتلا نم ةيلاخ تناك اذإ ةيمسرلا

 لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي 8 : ىلاعت لاق

 نأ بتاك بأي الو « لدعلاب بتاك مكنيب بتكيلو هوبتكاف ىمسم

 هبر هللا قتيلو قحلا هيلع يذلا للميلو بتكيلف « هللا هملع اك بتكي
 ال وأ افيعض وأ اهيفس قح ا هيلع يذلا ناک نإف ائيش هنم سخبي الو

 نم نيديهش اودهشتساو « لدعلاب هيلو للميلف وه لمي نأ عيطتسي

 نم نوضرت نمم ناتأرماو لجرف نیلجر انوكي مل نإف مكلاجر
 ءادسهشلا بأي الو یرخآلا امهدحا ركذتف امهادحا لضا نأ ءادهشلا

 مكلذ هلجأ ىلإ اريبك وأ اريغص هوبتكت نأ اومأست الو « اوعد ام اذإ

 ةراجت نوكت نأ ىلإ اوباترت الا ىندأو ةداهشلل موقأو هللا دنع طسقأ

 اذإ اودهشاو اهوبتكت الإ حانج مكيلع سيلف مكنيب امنو ريدت ةرضاح
 مكب قوسف هنإف اولعفت نإو ديهش الو بتاك راضي الو . متعيابت
 رفس ىلع متنك نإو < ميلع ءيش لكب هللاو هللا مكملعيو هللا اوقتاو

 يذلا دؤيلف اضعب مكضعب نمأ نإف . ةضوبقم ناهرف ابتاك اودجت ملو
 مثآ هنإف اهمتكي نمو ةداهشلا اومتكت الو < هبر هللا قتيلو هتنامأ نمتؤأ

 . 74 ميلع نولمعت ام هللاو هبلق

 : يتأي ام ركذن تايآلا هذه ةسارد لبقو

 )١( ص ۳ ج ةنسلا هقف ۳٣۸ .

 )۲۸۳ )۲۔۲۸۲ ةيآ ةرقبلا .
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 مه باجتسیالف نوعديةثالث » : ال يبنلا نع یسوم يبأ نع- ١

 لبق ميتي لام عفد لجرو ء اهقلطي ملف قلخلا ةئيس ةأرما هل لجر
 . 22( دهشي ملف الام ضرقأ لجرو < غلبي نأ

 متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي # : هلوق يف سابع نبا نع ىور- ؟

 لجأ ىلإ ملسلا يف تلزنا 4 هوبتكاف ىمسم لجأ ىلإ نيدب
 بحص الجر ناك يشعرملا نايلس نأ انل ركذ : ةداتق ء مولعم

 م هبر اعد امولظم نوملعت له : هباحصأل موي تاذ لاقف ابعك

 لجأ ىلإ اعيب عاب لجر : لاق ؟ كلذ فيكو : اولاق ؟ هل بجتسي

 ملف هبر اعدف هبحاص هدحج هلام لح |ملف . بتكي ملو دهشي ملف
 . ؟2هبر ىصع دق هنأل هل بجتسي

 يف - سابع نبا  هنع متاح يبأ نباو رذنملا نباو ريرج نبا جرخأ - ۳
 ةداهشلاب رمأ : لاق * متنیادت اذإ اونمآ نيذلا اهمأ اي # : ةيآلا

 مل نمف نايسن الو دوحج كلذ يف لخدي ال يكل ةنيادملا دنع

 . 29 صع دقف كلذ لع دهشي

 نباو رذنملا نباو رجح نباو دواد وبأو هخيرات يف يراخبلا جرخأو - ٤

 يردخلا ديعس يبأ نع يقهيبلاو میعن وبأو هجام نباو متاح يبأ

 ىتح 4م نيدب متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي :  ةيآلا هذه أرق هنأ

 ش0 اهلبق ام تخسن هذه لاق 4 اضعب مكضعب نمأ نإف ل : غلب

 باب نم اذه سیل ليلجلا يباحصلا اذه نع هللا يضر : لوقأو

 )١( دلجم رشک نبا ريسفت ١ ص ٦۹۹ .

 ) )۲ص قياسلا عجرملا ٦۹١ .

 ) )۴ج ريدقلا حتف ١ ص ”5١ .
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 وهو خسنی مل مكحم تباث هلبق امو نامتثالاب ديقم اذهف « خسنلا
 . 20 ناتنإلا مدع

 ف يواضيبلا لوقيف هبجومو رمألا ةلالد نع نويلوصألا ثدحتي ۔ ٥

 لاقو « ىقابلا يف زاجم بوجولا يف ةقيقح هنأ : ةيناثلا » : هجاهنم

 بوجولا نيب كرتشم ليقو ةحابإلل ليقو « بدنلل هنأ مشاه وبأ
 ‹ هفرعت الو امهدحأل ليقو ء امهنيب كرتشملا ردقلل ليقو بدنلاو

  بدنلا ۔ باجيالا : ةئالثلا نيب كرتشم ليقو . ةجحلا لوق وهو

  ةحابإلا ۔ بدنلا ۔ بوجولا : ةسمخلا نيب ليقو  ةحابإلا

 يواضيبلا اهركذ یتلا ةینامثلا بهاذملا هذهو ('!دیدھتلا  داشرإلا

 يف ةقيقح هنأ وه هبهذم لدتسا مث ٠ نئارقلا نع درجملا رمألا يف

 . نيفلاخملا ةلدأ در مث ةلدأب يقابلا يف زاحم بوجولا

 بوجولا لعفأ ةغيص يف حصألا نأ : يواقرشلا خيشلا ركذو

 ؛ بوجولا ىلع نئارقلا نع ةدرجم اهب نولدتسي اوناك ةمئألا نأل طقف

 يمسق نم هنأ نقيتملا ۔ نأل طقف بدنلا يف راكفأ ريغ نم عاش دقو

 فالخب بدنلل هنم أدتبملا هيبن رمأو . بوجولل هللا رمأ ليقو بلطلا
 . "9اضيأ بوجولاف هل نيبملا وأ هللا رمأل قفاوملا

 « ةحابإلاو . بدنلا ال بوجولا هبجومو : رانملا يف ءاجو

 رمألاب رومأملا نع ةريخلا ءاقتنإل هلبق وأ رظحلا دعب ناك ءاوس فقوتلاو

 1 م0٠ - ٣ 7١ ص عجرملا سفن )غ0

 . ۲۳٢ ص نايبلا ةوفص ٦٤ ص جاهلا )٢)

 . 54 ص لوصولا ةياغ (۳)
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 . ۶'”لوقعلماو عامجالا ةلالدو هكراتل ديعولا قاقحتساو . صنلاب

 ‹ بدنلاو بوجولا نيب كرتشم لبق لاوقأ ةسمخ هيفو كارتشإلا

 « نيلوألا نيب كرتشملا ردقلا : ليقو . ةحابإلا نيبو امهنيب : ليقو

 ةثالثلا نیب كرتشم ةعيشلا تلاقو . نذألا نم ةثالثلا نيب ام ليقو

 . ؛''دیدھتلاو

 لاقف بوجولا خسن دعب رمألا مكح نع نويلوصألا ملكتو

 : يواضيبلا

 نأل يلازغلل افالخ زاوجلا يقب بجاولا خسن اذإ : ةسداسلا

 عفتري هنإف . هيفاني ال خسانلاو . زاوجلا نمضتم بوجولا ىلع لادلا
 ريغ ىلإ خسنلاب ةصاخ ةلأسملا هذهو 20كرتلا نم عنملا عافتراب بوجولا

 . لدبلا ىلإ رمألا راص لدب ىلإ خسنلا ناك اذإ امأ لدب

 يقب خسن اذإ بوجولا نإ » : لوصألا بل يف يواقرشلا لاقو

 - كرتلا يف نذإلا هيوقيامب لعفلا يف نذإلا نم هبوجو نمض يف ناك

 عجريو نكي مل نأك هلعجي بوجولا خسن نال ىقبي ال : يلازغلا : لاق

 )١( ء۳۱ ص رافغلا حتف ۳٣ ٣٣ ج ١ 0

 ۲ ص قباسلا عجرملا )2

 . ٠٣ ص نايبلا ةوفص ١7 سد لوصولا جاہنم (۳)

 . لوصولا ةياغ شماه ٣٣۳ص )٤(
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 فلخححل اف ةيلصأ ةءارب وأ ةحابإ وأ میرحت نم هلبق ناكام ىلإ رمألا

 . ةهاركلا ۔ بدنلا  ةحابألا : ةثالثلا ماكحألا دحأ نييعت ىلع

 وهو بوجولا عافتراب بلطلا ءاقتنإل طقف ةحابإلا وه ليقو
 يقتني بوجولا عافتراب هنأل بدنلا وه ليقو ةحابإلا وهو ريختلا تبثي
 فالخ او لوقیو بدنلا وهو مزاج ا ريغ بلطلا تبشیف مزاج ا بلطلا

 ('”مھفأ اذكه یيونعم

 : يتأي ام قبس امم جرخآو

 نبا نع لقن امک ةيصعم داهشإلا كرت نوکی ةقباسلا صوصنلا نم -
 لوقلاو . ابجاو لجؤملا عيبلا وأ نيدلا ىلع داهشإلا نوكيو سابع

 نولئاقلا  نوفلاخملا شاع ولو . طقف حابم نامتئالا دنع داهشألا

 ةيصعم هكرت ناو . داهشالا بوجوب اولاقل اذه انموي ىلإ - خسنلاب

 . مهريغ عم
 هنأ نئارقلا نع درجملا رمألا نأ نويلوصألا دنع حيحصلا نأ ۔

 اذإو ء نئارقلا هفرصت ام ىلإ فرصني نئارقلا عم وهو < بوجولل
 كانه تناك ام اذإف حيحصلا ىلع زاوجلا يقب بوجولا خسن

 هريغل بجاولا ليبق نم نوكيو بوجولا ىلإ زاوجلا لقنل تار
 . لوبقم وهو

 )١( ص  ۲١لوصولا ةياغ .
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 نینمژملل ءادنلاب تئدب ةيآلا نإ : لوقأف ةنيادملا ةيآ ىلإ دوعأو

 سانلا لك مہت ةلأسم يف نینمؤملل ىلاعتو هناحبس هللا نم باطخ وهو

 : نيملسملا نأ يهو فالخلا عطقو مهنيب تاعزانملا ضف ىلع نيعتو

 اعيب وأ اضرق وأ املس نيادتلا اذه ناكأ ءاوس مهيب (ےیف اونیادت اذإ

 ء هونيادت يذلا كلذ اوبتكي نأ هللا مهرمأ - لجؤم نمثب ضوبقم عيب

 قدصلا وهو لدعلاب افورعم مهنيب بتكي يذلا بتاكلا نوكي نأ رمأو

 رخآلا باسح ىلع نیفرطلا دحأ ةاباحم مدعو لعفلا ينو لوقلا يف

 ةباتكلا نع عانتمإلا نع بتاكلا يهنيو . هفده وه هللا ءاضرا نكيلو

 يلي يذلا نأ انبر نيب مث . لدعلاب ةباتكلاب هرمأ دقو « هللا رمأ امك

 يذلا وه هنأ ةميركلا ةيآلا يف هنع ربعملا وهو نيدملا وه بتاكلا ىلع

 ء نيفرطلا نيب عقو ام ىلع هل داهشا بتاكلا ذاختا يفو . قحلا هيلع

 هيلع يذلا نوكي نأب : ىلاعت هرمأو . قحلا هيلع يذلا هب رقأ امو

 انبر رمأو  عزانتلا دنع هيلع هب جتحم بوتكملا نأل يلمملا وه قحلا
 نم سخبي.الو ء هيلمي ييف ءالمإلا دنع هللا يقتي نأ قحلا هيلع يذلا

 وهو « هنم درتسي ل أ قحتسم ملظ سخبلا نأل ائيش قحلا يذ قح

 يف مهنيب تناك ملاظم اوضقيل سانلا سبحي ثيح ةمايقلا موي صتقم

 .ايندلا

 ال اهيفس قحلا هيلع يذلا ناك اذإ هنأ كلذ دعب تايآلا نيبت مث

 ےالثم قطنلا نع ازجاع هندب يف افيعض ناك وأ . فرصتلا نسحب

 لقعلا فيعض ناك وأ ء مالكلا نع هقوعي هضرمو سولجلا نع ازجاع

 ريغ ءالمإلا ىلوتي نأ هيلو ىلع ناك انونجم وأ اريغص ناك نأب زیم ريغ

 قحلا هل يذلا دهشي نأب كلذ دعب هللا رمأي مث نيفرطلا دحأ ىلع زئاج

 نيلقاعلا نيغلابلا لاجرلا نم نيديهش اعم امه وأ قحلا هيلع يذلا وأ
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 ناتأرماو لجر امهلحم لحيف نيلجر دجي مل نإف « قدصلاب نيفورعملا
 نع عانتمإلا نع ءادهشلا انبر يبني امك « ءادهشلا نم نوراتخي نم
 لاملل عايضو ريبك داسف عانتمالا نأل اهيلإ اوعد ام اذإ ةداهشلا لمحت

 مالسإلا صرح يتلا تايرورضلا ۔ سمخلا تايلكلا دحأوه يذلا

 ظفحت او ةايحلا ماوق يه ذإ ماكحألا دصاقم نايب يف اهتياعر ىلع

 یہنیو . لا او « لقعلاو . لسنلاو ء سفنلا : يهو لوزت املاوزبو
 سفنل اريبك وأ ناك اريغص نيدلا ةباتك نم للملاو ةمآسلا نع انبر

 ینعمو ء نيفرطلا نيب ىمسم لجأ ىلإ لا ا ىلع ةظفاحملا وهو ببسلا
 لدعأ هنأب كلذ يف ةلعلا انبر نيبو . لجألا ةيمست نم دبال هنأ كلذ

 انم انبر ىنثتسا مث . ملعلا ىلإ برقأو ء ةداهشلا دنع لدعأو هللا دنع

 حانجلا مهنع يقتف سانلا نیب رادت يتلا ةرضاحلا ةراجتلا لاومأ ةباتكلا

 اهلكاشم نم ءاهتنإلاو ء روسيم اهركذت نال اهتباتك مدع ببسب
 اهتباتك ىلوألاف ربثک اهيف لمعلاو ةعساو ةراجتلا تناك اذإ امأ . كردم

 . عازنلل عطقأو ركذتلا ىلإ ىعدا هنأل

 عازنلا عطقي هنأل عيبلا ىلع داهشإلاب كلذ دعب انبر رمأي مث
 وأ هندب يف ديهشلا وأ بتاكلاب رارضإلا نع انبر يہنیو « ملظلا عفريو
 هنع ىهنملا كرت مدعو « هب رومأملا ريغ لعف نب ةيآلا متخي مث « هلام

 رماوألا ہذہب هناحبس وهو « ىوقتلاب رمأي مث هللا ةعاط نع حورخ

 عفني امو اننیب يرجي اب هناحبسوهو انلاومأ هب نوصن ام انملعي يهاونلاو

 ۱ ( ريبخلا فيطللا وهو قلخ نم ملعي الأ  ميلع انل

 : رفسلا لاح رمألا

 - رفس ىلع نافرطلا ناك اذإ امأ . ةماقإلا لاح هلك ىضم ام

 ٥۹٥۔



 نم رارقتسإلاو ةماقإلا لاحب ققحتی ام ةداع اهيف ققحتي ال ةلاح ىهو

 لدعلا بتاكلا دوجو :نم ةباتكلاب نيدلا تابثا لئاسو دوحو

 اننويد انل بتكي ابتاك دجن ملو رفس یف انك اذإ اننأ انبر انرمأ  ءادهشلاو

 ىلع روصقم نهرلا زاوج نأ كلذ ینعم سيلو « نهرلاب انلاومأ انظفح

 . نيدلا ظفح يف ةغلابم ةماقإلا لاح يف زئاج اضيأ وه لب رفسلا ةلاح

 ةنامألا ٠

 دق اهنع مالكلاو ةنامألا نع ثيدحلا ىلإ كلذ دعب لقتني مث

 مو ء ةباتكلا لئاسو دجوت مل اذإ هنأ ىنعم ىلع هلبق ام الصتم نوكي
 مالسإلا ةوحا نأ ىريو نئادلا ىلإ نيدملا رطضيو « نهرت نيع دجوت
 نوكيو لام نم بلطي ام هيطعيف هتبرك جرفي نأ ةيضاق ةيناسنإلاو
 نم الیدب اهذختاف هتنامأ ىضتراو ء دهشتساف هنيد ىضر دق كلذب

 اک صوقنم ريغ الماك نيدلا ءادأب نيدملا هللا رمأي انهف ء بتاكلا

 انثدح يتلا هيخأ عم يليئارسالا ةصق يف نأشلا وه امك  ةنامألا يدؤت

 . اقباس لپ لوسرلا اهنع

 ةيضاق سانلا تاداعو ء ةنامألا نع ثيدحلا مالكلاب داري دقو

 ارس اهرمأ نوكي لب اهيلع اودهشي مل ةعيدو ىلع ادحأ اونمأتسا اذإ هنأ

 ةنامألا ءادأب نمتؤملا رمؤي نأ رمألا يضتقي لاح ا هذه يفو ء مهنيب

 « اهلهإ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ 8 : ىلاعت لاق ء ةلماك

 نم نت الو ء كنمتثا نم ىلإ ةنامألا دأ » : مالسلا هيلع لاقو

 . ( كناخ

 : ةداهشلا نامتك نع یہنیو ىوقتلاب تايآلا يف هللا رمأي مث
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 دقو ميلع لمعن ام لكب للاو مثإلا هقحل دقف اهمتكي نم نأ نيبو

 . اہنم رومأ ةدع تايآلا تنمضت

 هلجأ ىلإ ٹک وأ لق نيدلا بتكي نأ ترمأ : نيدلا ةباتک ١

 , هللا هرمأ اك بتكي نأو ةلادعلا بتاكلا يف تطرشو « مولعلا

 الأو هزجع دنع هيلو وأ قحلا هيلع يذلا وه يلمملا نوكي نأو

 دنع تابثإلل نيدلا ىلع دهشي نأو « ائيش قحلا نم يلمملا سخبي
 قلحي الا تطرشو ةداهشلا نع عانتمالا مدعب ترمأو ء موزللا
 . ررض بتاكلا وأ دهاشلاب

 ىلع ةداهشلاو عازنلل اضف ةيآلا هب ترمأ : عيوبنا لع داهشملا - ؟

 كلذ عقو دقو عيبلا نوركني سانلا نم ريثكف ماه رم أ عيبلا

 هعبتتساف « يبارعأ نم اسرف عاتبا هنأ ىور دقف وب هللا لوسرل
 ء يبارعإلا أطبأو يشملا يف هيي يبنلا عرساف « هسرف نمث هيضقيل
 نأ نورعشي ال سرفلاب هنومواسيف يبارعإلا نوضرتعي لاجر قفطف
 ءادن عمس نيح هلو يلا يبارعإلا ىدانف « هعانبا ي يبنلا

 هللاو ءال : يبارعإلا لاق ؟ « كنم هتعتبا دق سيل وأ : يبارعإلا

 لوقي يبارعإلا قفطف « هتعتبا دق ىلب : لَك يبنلا لاقف هتعب ام
 هلك يبنلا لبقأف هتعتبا كنأ دهشأ انآ : ةیزخ لاقف اديهش مله
 هللا لوسر ای كقيدصتب : لاق » ؟ دهشت مب : لاقف ةميزخ ىلع

 اذه لوح حراشلا ركذيو 230( نيلجر ةداهش ةميزخ ةداهش لعجف

 هتداهش لعج امل ةميزخل لاق هلك يبنلا نأ لقن نيتلا يبأ نأ ثيدحلا

 دقو هدهاشت ملام ىلع دهشت يأ « دعت ال » : لاق نيلجر ةداهشب

 )١( ص  ج راطوألا لين ۱.:.
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 نمل ةداهشلا اولحتساف عدبلا لهأ نم ةعامج ثیدح ا اذه كسمت

 نأل لطاب كسمت وهو ء هاعدا ءىش لك ىلع قدصلاب افورعم ناك

 ىتح اهتاواسم نع الضف اهتبراقمب هريغل زوجي ال ةلزنمب لب يبنلا

 . 20قاحلإلا حصي

 وأ ؟ بوجولا وه له ةباتكلاب رمألا يف ءاملعلا فلتخا دقو

 « امهر غو يبعشلاو ءاطع لاق هبو رهاظلا وه بوجولاف ؟ بدنلا

 بتاك دجوي ملو كلذ هنم بلط اذإ بتكي نأ بتاكلا ىلع اوبجوأو

 . بدنلل رمألا روهمجلا لاقو هاوس

 ؟ بودنم مأ بجاو وه له داهشألا يف اضيأ ءاملعلا فلتخاو

 نبا ديعسو ءاطعو كاحضلاو رمع نباو . يرعشألا یسوم وبأ لاقف

 هنأ : هنباو يرهاظلا يلع نب دوادو دهاجمو ديز نب رباجو « بيسملا

 كلامو نسحلاو يبعشلا بهذو « يربطلا ريرج نبا هحجرو بجاو
 نیب فالخلا اذهو ء بودنم هنأ ىلإ هباحصأو ةفینح وبأو يعفاشلاو
 : ىلاعت هلوقب نوبجوملا لدتساو « عيبلا ىلع داهشالا بوجو يف ءالؤه
 : هلوق نيبو رمألا اذه نيب قرف الو ٭ متعيابت اذإ اودهشاو #

 بوجوب نيلئاقلا مزليف 4 مكلاجر نم نيديهش اودهشتساو ©
 . "9ةنيادملا يف هولوقي نأ عيبلا يف داهشألا

 )١( قباسلا عجرملا ۳۱٣۲ .

 )٢( ص مارملا لين ١١5 .

 )۱۱۹ )۳۔۱۱۸ ص قباسلا عجرملا .
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 لاق داهشا ريغب عيبلازاوج ىلع فنصملا هب لدتسا ثيدحلاو

 يبارعألا ينعي هي هللا لوسر عيابي مل اتح داهشألا ناك ول : يعفاشلا

 اذإ اودهشاو : ىلاعت هلوق يف رمألا نأ هدارمو « ةداهش روضح ريغ نم

 اب يبنلا لعف نال بدنلا ىلع وه لب « بوجولا ىلع سیل متعيابت
 ةخوسنم ةيآلا هذه ليقو « بدنلا ىلإ بوجولا يف رمألل ةفراص ةنيرق
 ىلع رماوألا ةمكحم ليقو  اضعب مكضعب نمأ نإف ا : ىلاعت هلوقب
 لاق « لقب ةقاب ىلع ولو هللا نم ةميزع يه » : كاحضلا لاق بوجولا

 الإو ء داهشألا كرتي نأ ىرتشا وأ عاب اذإ ملسمل لحي ال : يربطلا'

 ىلع هنأ ةفاك ءاملعلا لوقو :-يبرعلا نبا لاق ء هللا باتكل افلاغ ناك

 نأ يردخلا دیعس يبأ نع لقنلا قبس دقو “"رهاظلا وهو بدنلا

 خسن اذإو ءاهلبق ام تخسن 4 هتنامأ نمتؤأ يذلا دؤيلف # : ةيآ

 نم معأ زاوجلاو لوصألا ءاملع نع هلقن قبس مک بدنلا يقب بوجولا
 دنع حجارلا وه مک بوجولل رمألاو ء ةحابإللو هل لماش وه ذإ بدنلا

 « ةحابإللو هل لماش وه ذإ بدنلا نم معأ زاوحلاو لوصألا ءاملع

 امك ادرجم ناك ءاوس لوصألا ءاملع دنع حجارلا وه اك بوجولل رمألاو

 ةحضاو انه نئارقلاو بوجولا ىلع ةلادلا نئارقلا عم وأ روهمجلا لاق

 مرحملاو همرح ءايشأ هدعبو هلبق ءاج دقو هللا نم رمألا نأ : اهنمو
 هلعف ىلع بقاعم مرحملاو . هلعف ىلع باثم بجاولاو هكرت ىلع باثم

 رطخأ نم ةيلاملا رومألا نإف اضيأو . هكرت ىلع بقاعم بجاولاو
 ظفح ا يضتقت ةمذلا يف رومأ نویدلاو < عازنلا بلجت يتلا ءايشألا

 قيرط حيضوتف : اهسفن ةيآلا بيكرتو ظفحلا اتليسو داهشألاو ةباتكلاو

 )١( ج راطوألا لين ٦ ص ۳۱٣٣۔۳۱۳٣ .
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 قح ا هيلع يذلا وه يلمملا نوكي نأو ء لدعلاب بتاكلا مازلاو ةباتكلا

 مث ةرضاحلا ةيراجتلا لاومألا تنثتساو سخبلا نع تہنو هيلو وأ

 نع عانتمإلا نع دهاشلا ىمنو ء ديهشلاو بتاكلا رارضأ نع يبغلا

 ذخأ ىلع هيبنتلا مث « ىوعدلا دنع ءادآو ةوعدلا دنع المحت ةداهشلا

 ررقت نئارق هذه لك بتاكلا مدع دنع رفسلا يف نيدلا لباقم ناهرلا

 نم هولاق ام ىلع درلا نكميو بوجولل رمألا نأ كشلل الاجم عدي ال ام

 : يتأي اب بدنلل هنأ

 ةصاخ ةلاح اه ةميزخ ةداهشو هيلع دري هيف عقو ام ةميزخ ثیدح ١

 ربخ وهو سرفلا ءارش نم ربكأ يف قدص دقو يرتشملا وه لوسرلاب
 ذختاو عيبلا راكنإب يبارعألل لاجرلا ةمواسم ترغأ امبرو « ءامسلا

 قدص نم اهيلإ مضني ام عم يبارعإلا راكنإ ىلع ةنیرق ةميزخ اهنم

 بذكي نيح لوسرلا نإف امل لوسرلا لوبق نع امأو « لوسرلا
 . لوبقم ريغ كلذ نإف بذاك يبارعأ مامأ تكسيو

 ا هللا لوسر عيابي مل متح داهشألا ناك ول : يعفاشلا لوق امأو- ۲

 يرتشملاو عئابلاف الهس ناك رمألا نأب هنع باجيف يبارعألا

 . داهشإلاب رمألا لوزن لبق كلذ نوكي نأ لمتحيو « اعم ةعلسلاو

 . ثيدحلا يف ليلد الف لدابتلاو لوانتلا مک علا ضرع و.

 هوجو ف لمد 33 4 هضم نوا يلا ةؤيل 9 ةيآلا امأو

 . ناتثإلا مدع عم رمألا نأ ےہ نم يناكوشلا

 . بوجولل رمألا نأ نيبت ةداتق لوقو
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 داهشإلاو ةباتكلا تناك سانلا دسف ثيح نامزلا اذه یو

 دقو ةيفرعلا دوقعلاب مهعويب نورکنی سانلا نأ كلذ نيمتح نيرمأ

 ملسلا يف تلزن ةيآلا نأ سابع نبا لوقو نولاتحيف دوهشلا لماجي
 ةمكحم ةيآلا نوكت كلذبو « عويبلا رئاس هيلع ساقيف عيب ملسلاو

 خيشلا لوقيو ء اثإ هكرتو بوجولل داهشإلاو ةباتكلاب رمألا نوکیو
 ةيآلا تلد : اعبار ةنيادملا ةيآ ىلع هقيلعت رخآ يف توتلش دومح

 قرط نم اهنأ ىلع « قاثيتسإلا قرط نم ةباتكلا ىلإ اهداشراب
 فلتخا دقو . نويدلا ظفحت ةقيثو اأ ققحت امل الإو « اضيأ . ءاضقلا

 ةباتكلا نأ روھمح ا ةجح تناكو ةباتكلاب ءاضقلا يف اميدق ءاهقفلا

 ىلع ةنينأمطلا ديفت الف ةهباشتم طوطخلا نأو « اريثك ريوزتلا اهلخدي
 ريوزتلا نأ نوري ءاهقفلا نم نيققحملا نكلو ء هيلع توتحا ام ةقیقح
 نم رثكأ ةداهشلا تناك امرو « ةباتكلاو ةداهشلا نیب كرتشم ردق

 اهونقتأو ءارخلا اهفرع ىتلا طوطخلا ةاهاضم قرط نأو ء ةباتكلا

 ةداهشلا يف كلذ لشم دجويالو « ةباتكلا نم عقوتملا ررضلا تللق
 كلذ دجو ىتمو « نظلا ةبلغب ولو قحلا روهظ وه یضاقلل بولطملاو
 رظن يف الوبقم اذفان همكح ناكو « مكحلا هيلع بجو « ام قيرطب
 . ةلادعلاو قحلا

 ايعدم نأ : ةباتكلاب ءاضقلا نأش يف ىكحي ام فئاطل نمو

 هل لاقف « هيلع يعدملا متخب اهيلع عقوم ةيباتك ةقيثوب ضاق ىلإ مدقت
 « ةيعرش ةنيب سیل متخلا نال كصلا اذهب لمعي ال هنأ : يضاقلا

 : يضاقلا لاق ؟ اذهب لاق نم : ىعدملا هل لاقف « دوهشلا يه ةنیبلاو
 مامالا نم تعمس دوهش كدنع له : يعدملا لاقف ةفينح وبأ مامإللا

 . اباوج دجي ملو يضاقلا تهبف « كلذ
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 يف ديحولا قیرطلا ىه تناك ةباتكلا نأ ةیاکح ا هذه یزغمو

 دمتعي امم تناك اذإف اهب انتفرعمو انيلإ اهوصوو ءاهقفلا بتك ظفح
 كلتب ءاضقلا يف اهيلع دمتعي نألف ماكحألاو نيناوقلا ةفرعم يف هيلع

 ظفح يف ةباتكلا دامتعا نأ ىلع هسفن تقولا یف لدت ىهو ىلوأ نيناوقلا

 اہ فطت مل يتلا ةميلسلا رطفلا باحصأ هكردي يرطف نأش قوقحلا
 . 20ديلقتلا رهاظم

 نم ةنيب ةباتكلا نأ : يتأي ام ررقأ حضاولا نايبلا اذه دعب

 زخآلا اهضعب يفو اهضعب يف رارقإلا يلت يه لب اهب جتحي يتلا تانيبلا
 : يلاتلا وحنلا ىلع كلذ لضفيو ةداهشلا لت

 ةمات ةجح ةلجسم نويد  ةلجسم دوقع : ةيمسرلا قاروألا-١

 ريوزت اهيف ناك اذإو رخآ ليلد ىلإ عوجرلا دود يما ا يقي

 ركذي هقح دری ىرخأ ىوعد عفري مث هتبثي نأ هيلع موكحملا ىلع
 يضاقلل تناب يتلا ةداهشلاب مكحلا ىلع اسايق اتوبثم ريوزتلا اهيف
 مكحيف روز ةداهش اهنأ ناب وأ تعجر مث ٠ ءاهب مكحف ةلداع

 نيعجارلاو مهروز ىلع روزلا باحصأ بقاعيو هيلع موكحملل

 عايض وهف مكح لبق ريوزتلل تابثإلا راظتنا امأ . مهعوجر ىلع

 ىلإ لوصولا نم ءوسلاب ةرامألا سوفنلا يوذل نيكمتو « تقولل
 روصتك ةيمسرلا قاروألا يف ريوزتلا روصتو . مهفادهأ ضعب
 قاروألا نأ ةصاخو . دوهشلا ةداهش يف تبثي مل يذلا روزلا

 ءاضرلاو ے نیفرطلا ةيصخش نم دكأتلا نم اهل طيتحا دق ةيمسرلا

 )١( ص ةعيرشو ةديقع مالسإلا 057 - 555 .

 -٥٥۸۔



 دارفألا ءالؤه ىلإ فاضي مث مهب ةفرعملاو دوهشلا ةداهشو . ماتلا

 ىلإ ءافلخلاو ةَ هللا لوسر بتك ىلع ساقي اضيأو « قئوملا قيثوت
 مهدنع راصو نامزلا اذه يف اهولبق دق سانلا نإف اضيأو « مهلامع

 . ةداهشلا نم ىوقأ ةجح

 نإف تابثإلل ةدعم قاروألا هذه تناك اذإ : ةيفرعلا قاروألا ۔۲

 ىضاقلا رضحتسا اهركنأ اذإو « ةجح تراص هيلع یعدلملااہب رقأ

 ةجح تحبصأ اهيفام قباطي امب اودهش نإف « مهلأسو دوهشلا
 اذه يف يرجيو « ةقيثولل ةدكؤملا ةداهشلاب راص مكحلا نآل هيلع
 ءارجإ يف قبسي يذلاو نيترم كلمي ام عيب دق لجرلا نأ نامزلا

 ينو « ةعابملا نيعلا زجح كلي يذلا وه نيرتشملا نم قيثوتلا
 دق عئابلاو هريغ هارتشا ام ىرتشا دق يناثلا يرتشملا نإف لاح ا هذه

 ةقيثولا نم دكأتلا دعب يضاقلا ىلع بجو كلذل كلي الام عاب

 لوقي . لوألا يرتشملا قح ىعاري نأ هيلع دوهشلا ةداهشب

 . « ضعب عيب ىلع مكضعب عبي الو » : لگ يبنلا

 هلمحت يذلا عيقوتلا نأ تبث اذإف : ىرخألا نيدلا كوكص امأو

 اذإ امأ . مكحلا لبق اهسكع تبثي مل اذإ اهب مكح هيلع يعدملا عيقوت

 ىلع ةيناث ىوعدب دوعي مث الوأ ءادألاب رمؤيف مكحلا دعب تابثإلا ناك
 . هنم ذخأ ام درب یضاقلا هل مكح دادسلا تبثأ ام اذإف ء هل موكحملا

 تايمويلاو رتافدلاك تابثإلل ةدعملا ريغ ىرخألا قاروألا امأو

 یرخالا تابثإلا لئاسو نم اهيلإ مضنا اذإ الإ اهب ذخؤي الف ةصاخلا

 اومکحت نأ سانلا نيب متمكح اذإو # : ىلاعت لاق ءاهدكؤيام

 امو ٭ اريصب اعيمس ناك هللا نإ هب مكظعي امعن هللا نإ ء لدعلاب

 ۔۹ح



 .اهيف امي ءاضقلاو اهم ذخألا

 : ىرخأ تانيب
 تالآلا عارتخاو ملعلا مدقت اذكو تانيبلا يف ريبك لخد فرعلل

 : تانيبلا هذه نمو

 نكميو هيلع يعدملا مالك اهيلع لقني تالالآ يهو : تالجسملا- ١

 كلذو اهوبق ثيح نم لقنلا ةداهش ىلع تالجسملا هذه سايق

 : ةیتالا طورشلاب
 . ةداهشلا لهأ نم ليجستلاب مئاقلا نوكي نأ - أ

 . لاقملا هببسب ضيفتسي ماع ناكم يف مالکلا نوكي نأ ۔ ب

 نوكي نأو ةفلتخملا لئاسولاب توصلا نم دكأتلا متي نأ ج

 . اموهفم الصتم امات مالكلا

 نم يوقت نئارق دوجوو « لمعلا اذهب مايقلل لاوحألا ةبسانم د

 . لجسملا مالكلا ةيجح

 باكترا دنع ةهبشلا نم يوقت نئارق يهو : ةطقتاملا روصلا - ؟

 . اهيوقي ام نئارقلا نم اهيلإ مضني نأو دبالو ةميرجلا
 طرتشيو نوعماسلا اهلقنيو لاوقألا عمست او : تنصتلا تالآ ۳

 . تالجسملا يف طرتشي ام اموبقل اهيف
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 ثلاثلا ثحبملا

 ضقانتلا

 ىلإ مسقني وهو هلبق ام مدي يضاقلا مامأ مالك روهظ ضقانتلا

 : نيمسق

 ضقانت يعدملا لوق نم ودبي دق : يعدملا ضقانت : لوألا مسقلا - ١

 ةنايص ىوعدلا تلبق همالك نيب قيفوتلاو عمجلا نكمأ اذإف
 يف رثأ ام لك ذإ لبقت مل قيفوتلا رذعت نإو .هقحل اظفحو همالكل

 : يعدملا ضقانت روص نمو ىوعدلا عامتسا يف رثأ ةداهشلا

 ةنيبلا ماقأ مث . قحلا اذه ىلع ةنيب هل سيل : يعدملا لاق اذإ ۔ أ

 لبقت دمحم دنعو ء ةفينح يبأ دنع هسفن بذكأ هنأل لبقت مل

 . اہنایسن زاوجل
 مل هل دهش مث ةداهش نالف ىلع يل سيل : يعدملا لاق اذإ ۔ ب

 لامتحإل اههلوبق ةفينح يبأ نع نسح ا ىور دقو « لبقت

 . ؛۱)نایسنلا

 كلملا رارقا نأل لبقي ال هيلع فقو هنأ ىعدا مث اراقع عاب ول ۔ ج

 يعدملا فيلحت هل سيلو ضقانت فقولا ءاعداو « عيبلا يف

 )١( ج رايتخإلا ٢ ص ۱۷۳ .

 ۔ 1



 ىلع ةداهشلا نأل لبقت : ليق ةنيبلا ماقأ هنأ ولو « هيلع

 لبقت ال ليقو « عيبلا ضقنيو ى وعد ريغ نم لبقت فقولا
 . ضقانتلل عمست الف هسفنل اقحو عيبلا داسف تبثت اهنأل انه

 ةنيبلا يرتشملا ماقأف < عيبلا عئابلا ركنأف بيعب ةيراجلا درولو د

 لبقت مل بيعلا نم هيلإ ءيرب دق هنأ عئابلا ماقأو ءارشلا ىلع

 . “)هدوهش ابذكم نوكيف ةءارلل راكنإ عيبلا ہدوحج نأل

 عيبلا فو « كلذ ىلع هتنيب تلبق هاعدا مث حاکنلا ركنأ ولو - ه

 الآ ء خسفي ال حاکنلاو « راكنإلاب خسفنا عيبلا نأل لبقتال

 ىلع ةنيبلا تماقأف تركنأف فلأ ىلع اجيوزت ىعدا ول هنأ یرت

 ال عيبلا ينو ء دوھشلل ابيذكت اهراكنإ نوكي الو تلبق نيفلأ

 . ؛'!دوھشلل ابيذكت نوكيو لبقت

 نيتنيبلا ضراعت نم دوصقملا : تانیبلا ضراعت : يناثلا مسقلا - ۲

 . "”ىرخألا ضقاني ام ىلع امہنم لك لامتشا

 عمج |ےہٹیب عمجلا نكمأو ء تانيبلا وأ ناتنيبلا تضراعت اذإو

 هيف ابوث رخآ ىلإ لجر ملسي نأ : ةيتآلا ةروصلا لثم يف كلذو ابوجو

 بدرأ ةئام يف نیبوش تملسأ لب : رخآلا لوقيو ةطنح بدرأ ةئام

 وإ نيسلجمب ناتنيبلا تناك اذإ اذه رهاظو : يقوسدلا لوقيو  ةطنح
 باوثألاب مكح نيسلجمب ناك اذإ ميلستلا نأ ررقيو . دحاو سلجج

 دقف ء دحاو سلجم اتناك اذإ امأو . بهذملا ءاملع نیب قافتاب ةثالثلا

 )١( ص قباسلا عجرملا ۱۷۵١ .

 . ۱۷١ نص قباسلا عجرملا )ل(

 . ۲۱۹ ص ٤ ج يقوسدلا ةيشاح (۳)

 -٥٥۔



 سعب بهذي  ايذاكت اينا سودبع نبا یف , بهذلا فلتخا

 هتتبثأ يذلا ريغ |ےکح تتبث أ نیب لك نال قرفاف هنأ ىلإ نييورقلا

 افلاحت ةئيب دجن مل اذإ امأ  هريغ هتبثأ ام ىفن نمل لوق الو ء اهتبحاص

 هجوأو « نيتنيبلا یدحا تحجر عمجلا نكي ي مل اذإ امأ 2")خسافتو

 : يتأي ام مهدنع حيجرتلا

 كلملا ىرخألا ركذتو « كلاملا ببس نيتنيبلا ىدحإ ركذت نأ - أ

 وهو قلطملا ةنيب مدقت : لوألا : نالوق بهذملا يفف « قلطملا

 فيضي ال ببسلا نأ ىري هنأل يمخللا حيجرتو بهشأ لوق

 تركذ يتلا ةنيبلا مدق ثيح مساقلا نبا لوق : يناثلا . اديدج

 . 9'2هريغ تبثي تح ريدردلا رايتخا وهو ببسلا

 تدهش : ةلأسملا ةروصو « لقن كانه نكي مل اذإ باحصتسالا ۔
 ذنم كلملاب رخخآلل تدهش ةيناشلاو نيتنس ذنم كلملاب لوألا ةنيب

 . ماع

 . ىرخألا نع نيتنيبلا ىدحإ ةلادع ةدايز - ج

 يف ناتنيبلا تواست اذإ نيتأرملاو لجرلا ىلع نيلجرلا ةداهش مدقت - د

 . نيميلاو لجرلا ىلع نيلجرلا ةداهش مدقتو ةلادعلا

 اذه يف بهذملا نع ثیدح ا قبس دقو : ديلاب حيجرتلا اه

 . عوضوملا
 . (؟9ةبحصتسللا ةنيبلا ىلع مدقت ةلقانلا ةنيبلا - و

 )١( ج قباسلا عجرملا ٤ ص ۲۱۹ .

 . ۲۱۹ ص قباسلا عجرملا (۲)

 . ٦٢٢ ص قباسلا عجرملا (۳)

 )٤( ص قباسلا عجرملا ۲٢٢ .

 ۔ ١٥٥



 . |مھتنیب تضراعت نيذللا نيعزانتملا دحأل نيعلل زئاح ا رارقإ -

 قبس امك لخادلا ةنيب ىلع جراخلا ةنيب مدقتف اتابثإ رثكألا مدقت أ

 خيراتلا مدع دنع ةقدصلا وأ ةبمل ةنیب ىلع ءارشلا ةئب مدقت د ج

 . ضبق نودب لوألا توبثلو ضبقلل ةيناثلا راقتفإل

 . نيجراخ ناعزانتملا ناك اذإ قباسلا خيراتلا ة هند مدقت - د

 . جراخلا ةنيب دعب اهماقأ اذإ جراخ لا ةنيب ىلع لخادلا ةنيب حجرت - 1

 . كلملا ببس تركذ اذإ لخادلا ةنيب حجرت ۔ ب

 . نيميلاو دهاشلا ىلع نادهاشلا حجري - ج

 دعب الإ ثدحب ال ءاربإلا نأل بوجولا ةنیب ىلع ءاربإلا ةنيب حجرت - د
 . بوجولا

 . خيراتلا ركذ دنع مدقتملا خيراتلا ةنيب حجرت -ه

 ةلقان يرتشم ا ةنيب نأ رهاظو عئابلا ةنيب ىلع يرتشملا ةنیب حجرت - و

 ةنيب ناك اذإ كلذو . «')عئابلا ةنيب هملعت مل امر اديدج تتبثأف

 وه جراخلا لاق اذإ ام ةروص يف كلذو جراخلا ةنيب يه يرتشملا

 نأ یعدا اذإ راحل 4 هليب حجرت كلذكو 6 كنم هتيرتشا يكلم

 . هراعتسا وأ هارتكا وأ هنم هبصتغا لخادلا

 )١( ج باهولا حتفو بالطلا جہنم ٤ ص ٥٥٠٤ .

 -١٥۔



 ةلاح يف كلذو كلذ يف ءاملعلا فلتخا دقف حيجرتلا رذعت نإو

 بهذف امهدي يفوأ امهدحأ دي یف وأ اهريغ دي يف نيعلا نوكتام

 ريغ ناك اذإ زئاحلا دي يف عزانتملا ىقبيو ناطقست نيتنيبلا ىلإ ةيكلاملا

 نإف نيعزانتملا فالخب هل ةنيب ال هنأ الإ هيعدي هنأ لاحلاو نيعزانتملا

 امهدحأل هرارقإ نأل هنيميب زئاح ا هل رقأ نمل نوكت وأ « ةنيب لكل

 م اذإ امأ 5 هرارقإب لمعي م ام ریغل رقأ ناف < هل رقأ نم ةنيبل حیجرت

 هسفنل ءاعدا نإف ء هرارقإب لمعي امریغل وأ امهدحأل رقأو ةنيب اهل نكت

 ةيو هنم عزن لوق يفو  هنيميب هذخأ ةنيبلا نع درجتلا دنع

 ىلع امهديب ناك وأ اقافتا امهديب نكي مل اذإ ىوعدلا ردق ىلع نيعزانتملا

 رثكأو « كلملادبعو مساقلا نباو « كلام لوق وهو بهذملا يف لوق

 ةزايحلا يف (همواستل يواستلاب مسقي ليقو روهشملا وهو مامإلا باحصأ

 بسح ىلع مسقت لوألا لوقلا ىلعو نونحسو بهشأ لوق وهو

 لوق يفو : بهذملا يف لوق يف ضئارفلا يف لوعلاک مسقي - يواعدلا
 ةاعارم عم دئازلاب رثكألا ىعدم صتخيف تاعزانملاو ميلستلا ىلع رخآ

 . “لك يف ناميألا

 افلح ةنيب الو امهدي يف انیع ايعادت نأ : ةيعفاشلا بهذمو

 هللا يضر يرعشألا یسوم يبأ ىور امل نيفصن (ےہنیب يعدملا لعجو

 للك هللا لوسر اهلعجف ةنيب امهدحأل سيل ةباد ايعادت نيلجر نأ : هنع

 تناك ول اک هلوق هيف لوقلا ناكف هفصن ىلع امہنم لك دي نألو امہٹیب
 . 29امهدحأ دي يف نيعلا

 )١( ج يقوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا ٤ ص ۲۲۳-۲۲۲ .

 ) )۲ج بدهملا ٢ ص ۳۱۸ .
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 هنأ : اهدحأ : نالوق اهيفو « ناتنيبلا تضراعت اهيلع امهدحأل ديال

 نوكي اذه ىلعف « ةثداح ا يف نيصنلاك اتطقسف ىرخألا ىلع امهدحأل

 : يناثلا لوقلاو امہنم دحأ ول ةنيب الو انيع ايعادت ول اك اهيف مكحلا

 : لاوقأ ةثالث لامعتسالا ةيفيك يفو نالمعتست امہ أ

 نأل احلطصي وأ . فشکنی نإ ىلإ رمألا فقوي هنأ : امهدحأ

 بجوف ةقداصلا ةفرعم ىجريو < ةيذاك ىرخألاو ةقداص امهادحا

 يسنو رخآلا دعب امهدحأ نايلو اهجوز اذإ ةأرملا ىلع اسايق فقوتلا

 . اهنم قباسلا

 . ةنيبلا يف ايوتسا اذإ كلذكف نيب مسق ديلا

 ال هنأل هل مکح ةعرقلا هل تجرخ نمف |مہئیب عرقي هنأ : اهثلا

 دارأ اذإ نيجوزلاك ةعرقلاب ميدقتلا بجوف ىرخألا ىلع امهادحإل ةيزم
 . (١)امادحاب رفسلا جوزلا

 هيفف انييو ادهاش رخآلاو نيدهاش امهدحأ ةنيب تناك اذإو

 : نالوق

 ايواست امہنأل ناقباسلا نالوقلا امههيفو ناضراعتي اهنأ : امهدحأ

 . لاملا تابثا يف

 )١( ص قباسلا عجرم ا ۳۲۸ .

 -٥٥٥۔



 ةنيبو اهيلع عمج هتنيب نأل نادهاشلا هل نمل ىضقي : امھیناٹ
 . اهيف ةفلتخ رخآلا

 عزانتملا نأ امهدحأ ةنيب تدهشف امهريغ دي يف نيعلا تناك اذإو

 هيفف نيتنس ذنم ةكلم هنأ رخآلا ةنيب تدهشو ةنس نم هكلم هيف

 لاحلا يف كلملا تابثإ دصقلا نأل ءاوس امه : ىطيوبلا لاق : نالوق

 اهنأل حيحصلا وهو ٍنرملا رايتخا وهو ىلوأ مدقتملا كلملاب تدهش

 . ىرخألا ةنيبلا هيف اهضراعت ال نامز يف كلملا تابثاب تدرفت

 هل تدهش نم دي يف ناك نإف امهدحأ دي يف ءیشلا ناك اذإ امأو

 یتلا نأ انلق نإو < ديلا بحاصل مكح نايواستم منا انلق نإو اهلبق

 ينوه نمل هب مكحي : لاق نم انباحصأ نمو « ديلاب حيجرتلا نم ىلوأ
 كلملا نم ةداهشلاب ىلوأ ةدوجوملا ديلا نأل ادحاو نالوق هدي

)٢( oe 
 ۰ مدقتملا

 رقأ نإو < مہنع لقنلا قبس امك ىعدملل اهب مكح ةنيب ام لكل

 ايف ديلا بحاص ماقم هل رقملا ماق هريغل لب هل تسيل اهنأ ديلا بحاص

 اهب هل مكح ةنيب امهدحأل تناك نإف امهدي يف نيعلا تناك اذإو هانركذ

 )١( ص قباسلا عجرملا ۹

 ص قباسلا عجرلا (؟) ۳۲۹ .
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 لک فلحو ءامہنیب تمسق ناتنیب وأ ةنيب |ےہنم دحاول نکی مل نإو
 ىعداو اهدحأ اهاعدا نإو هب هل موكحملا فصنلا ىلع ا|مہنم دحاو

 فصنلا امأو ء هل عزانم الو فصنلا ىلع هدي لكلا يعدم نال - لكلا
 ةنيب مدقت بهذملا رهاظ ىلعو فصنلا يعدم يدي تحتف يناثلا

 اهبرقأو . ام ربغ دي يف نيعلا تناك اذإو . . لكلا هل نوكيف يعدملا

 تراص اه رقأ نإو « ديلا بحاصك هل رقملا راص امهريغل وأ امهدحأل

 ةنيب امهدحألو |منم اهبحاص فرعأ ال : لاق نإو . امهدي يف يتلاك

 همهس جرخ نمف نيميلا ىلع |مھتسا ةنيب منم دحاو لكل وأ هل يهف
 ٠ اهزخأو فلح

 اذإ اهيف عزانتملا نيعلا ةمسق فانحإلا ىري : فانحألا بهذمو

 نأ ةفرط نبا ميمت ثيدحل ةنيبلا اماقأو نيعزانتملا ريغ دي يف تناك

 ىضقف ةنيبلا دحاو لك اماقأو ةقان يف هيَ هللا لوسر ىلإ |صتخا نيلجر

 نألو خسن مث مالسإلا ءادتبا يف ناك ةعرقلا ثيدحو نيفصن |مہنیب اهب

 دمتعي نأب دوجولا لمتحم |ےہنم دحاو لك قح يف ةداهشلا يف قلطملا
 اهب لمعلا بجيف ناتداهشلا تنمضف ديلا رخآلاو كلملا ببس امهدحأ

 . ©9هلبقي لحملا ذإ فيصنتلا نكمأ دقو نكمأ ام

 اهعيمج امهدحأ نانثا اهاعدا لجر دي يف رادلا تناك اذإو
 «اهعابرأ ةثالث عيمجلا بحاصلف ةنيبلا اماقأو اهفصن رخآلاو

 قيرطي ارابتعإ هللا همحر ةفينح يبأ دنع عبرلا فصنلا بحاصلو

 )١( ص ةدمعلا حرش ةدعلا ٦٦۷-٦٦۹ .

 )٢( ص ۳ ج ةیاد ا ۱۲۳۔٠۲٤ .

 ۔ = ١



 الب هل ملسیف فصنلا رخآلا عزاني ال فصنلا بحاص نإف ةعزانملا
 امأو ء اےہنیب مسقيف رخآلا فصنلا يف |ھتعزانم توتساو « عزانم

 ةبراضملاو لوعلا قيرط ريتعاف اثالثأ اهنيب نالوقیف نابحاصلا

 مهسب فصنلا بحاصو « نيمهس هقح لكب برضي عيمجلا بحاصف

 . "')اثالثأ مسقيف

 : مهفالتخا وأ نيعدملا ضقانت روص نمو

 امه خيرات الو ء رخآلا نم ءارشلا ىلع ةنيبلا دحاو لک ماقأ-١

 نأب نيتنيبلاب لمعلا هنكما هنأل جراخلل يضقي دمحم لاقو « اترتاهت

 سكعني الو . ضبقي ملو ديلا وذ هعاب مث « ضبقو ء جراخلا هعاب
 لمعلاو هدنع اراقع ناك نإو ‹« ضبقلا لبق عيبلا زاوج مدعل

 اذإو « ةيعرشلا لئالدلا نم ةنيبلا نأل نكمأ ام بجاو نیتنیبلاب

 هنأك لعجيو ديلا يذل نوكيو ء امہ لمع ضبقلا ناتنيبلا تركذ

 وذ اهضبقو ديلا يذ نم اهعاب مث جراخلا اهضبقو جراخلا نم عاب
 فارتعا رخآلا نم دحاو لك ءارش نأ اهملو نیتنیبلاب المع ديلا

 بجوم هنأو نيفارتعإلا ىلع اتماق نيتنيبلا ناكف هل كلملا نوكي

 ةلاح يف ایرتشمو اعئاب دحاو لک نوكي نأ روصتي ال هنأل رتاهتلل

 ءاضقلا رذعتف حيجرت الو ء قبسلا ىلع ةلالد الو « ةدحاو

 . 0'2الصأ

 اماقأ نإو « ىلوأ وهف ةنيبلا ماقأ اهيأف عيبملا وأ نمثلا يف افلتخا - ۲

 . ۱۲۷ ص قباسلا عجرملا )١(

 . ١١١ ص ٢ ج رايتخإلا (۲)

 -ف١٥۔



 اتابثا رثكأ تناك ایف تابثإلل تانیبلا نأل ىلوأ ةدايزلل ةتبثملاف ةنيبلا

 نمثلا يف فالتخإلا ناك نإو . ىرخألا ىلع حجرتف ىوقأ تناك

 ةنيبو اتابثا رثكأ األ ىلوأ نمثلا يف عئابلا ةنیف اعيمج عيبملاو

 لاقي ةنيب اهلل نكت مل نأف ء ىلوأ يهف اتابثإ رثكأ عيبملا يف يرتشملا
 عيبلا انخسف الإو عيبلا نم يرتشملا هاعدا ام ملست نأ امأ : عئابلل

 الإو نمثلا نم عئابلا هاعدا ام ملست نأ امأ : يرتشملل لاقيو

 نيميب أدبيو < عیبلا خسفيو افلاحتي ايضارتي مل نأف عيبلا انخسف

 دحاو لك فلحيف « ءاش |مأب أدب ةضياقم عيبلا ناك ولو عئابلا

 ناعيابتملا فلتخا اذإ » : لا لاق ء هبحاص ىوعد ىلع |مہنم

 ؟ ناديرت اذام مكاحلا ماسی مث 200 ادارتو افلاحت ةمئاق ةعلسلاو

 لوق عئابلا نيميب ءدبلاو احلطصي ىتح امھکرت خسفلا ابلطي مل اذإف
 فلتحا اذإ » : ةي لاق ةفينح يبأ نع ةياور وهو فسوي يأ

 ءدبلا ثيدحلل ةدئاف لقأو ''”« عئابلا هلاق ام لوقلاف ناعيابتملا

 نال يرتشملا نيميب أدبي دمحم لوقوهو رخآلا هلوقو ء هنيميب
 عئابلا بلاطي الو هركني وهو « الوأ نمثلا ملستب هبلاطي عئابلا
 . لاحلا يف عيبملا ميلستب

 ‹« ةرشعب ارهش لجر راد نم اتيب ىرتكا هنأ لجر ىعدا اذإو - ۴

 ةنيب الو ء رهشلا كلذ ةرشعب اهلك رادلا ىرتكا هنأ لجرلا ىعداف

 يرتكلا ردق يف دقعلا ةفص یف افلتخا دقف |ےہنم دحاول

 )١( ص ةفينح يبأ دنسم ۱۷۲ .

 ص ةفینح يبأ دنسم (؟) ۱۷۳ .

 ) )۳ج رايتخإلا ٢ ص ١50-155 .
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 ہدبع هعاب هنأ عئابلا ىعدا اذإ یف باطخ ا وبأ ركذو ء نافلاحتيف

 لوقلاف « ةرشعب رخآلا دبعلاو وه لب يرتشملا لاقو ةرشعب اذه

 اذإ ەنی عم يركملا لوقلا نوكي اذه ىلعف < هني عم عئابلا لوق
 ناك نإو ء هل مكح هاوعدب ةنيبلا امهدحأ ماقأ نإو ةنيبلا تمدع

 نيتخرؤم وأ نيتقلطم اتناكأ ءاوس اتضراعت ةنيب اهنم دحاو لك عم

 تيبلا ىلع نأل ةقلطم ىرخألاو ةخرؤم امهدحأ وأ ,دحاو خيراتب

 ناطقست انلق نإف . لاحم دحاو نمز يف اهلك رادلا ىلعو ادرفم

 انمدق ابيب عرقي انلق نإو « ةنيب امہئیب نكي ملول اک هيف مكحلاف
 بهذم رهاظو يضاقلا لوق اذهو .. ةعرقلا هل عقت نم لوق

 دهشت اہنأل يرتكملا ةنيب مدقت باطخلا يبأ لوق ىلعو ء يعفاشلا

 الهف : ليق نإف يعفاشلا باحصأ ضعب لوق وهو « ةدايزب
 اھجوزت هنأ ةنيبلا تماق اذإ متلق امك يرتكملا ىلع نييرخآلا متبجوأ
 ةثامب ةعمجلا موي اهجوزت هنأ ىرخأ ةنيب تماقف فلأب سيمخلا موي

 ةرجألا امأو . ةعمجلا موي اهجوزتي نأ زوجي مث انلق ؟ نارهملا بجي

 نأ زجي مل ةدملا يضم لبق ادقع دقع اذإف نامزلا يضمب الإ رقتست الف

 . (١)ناترجألا بجت

 هيف مئاقلا فالخلاو ضقانتلا عوضوم نأ ىرأ ضرعلا اذه دعب

 : ةيتآلا صوصنلا ضعب لوح رئاد

 ةالصلا هيلع هلوق وهو رايتخإلا بحاص هركذ ام : الوأ

 «ادارتو افلاحت ةمئاق ةعلسلاو ناعيابتملا فلتخا اذإ » : مالسلاو

 )١( ج ىنغملا ٠١ ص ۲۸۰ .

 ۔ ٢٥



 ءاج دقلو « عئابلا هلاق ام لوقلاف ناعيابتملا افلتخا اذإ » : ةَ هلوقو

 : يتأي ام مالسلا لبس يف |ملوح

 ةنيب |ےہنیب سیلو . ناعيابتملا فلتخا اذإ و : ثيدحلا صن

 هتياور يف ةجام نبا داز « ناكراتتي وأ ةعلسلا بر لوقيام لوقلاف

 : ةياور امأو « يه امك ةعلسلاو و : دمحألو « هنيعب مئاق عيبملاو

 . ةفيعض يهف « كلهتسم عيبملاو »

 : يناعنصلا لوقيو ('”ثیدح ا ةحص ىلع ريثك مالك ءاملعللو
 وأ نمثلا يف يرتشملاو عئابلا نيب فالتخا عقو اذإ هنأ ىلع ليلدوه

 فرع ام هنيمي عم عئابلا لوق لوقلاف |ھطورش نم طرش يف وأ « عيبملا

 يف ءاملعللو ء نيميلا هيلعف هلوق لوقلا ناك نم : ةيعرشلا دعاوقلا نم
 : لاوقأ ةثالث ثيدحلا هدافأ يذلا مكحلا اذه

 رهاظ وهو اقلطم عئابلا لوق لوقلا نأ : يداهلل : لوألا
 . بابلا ثيدح

 . عيبملا نادارتيو نافلاحتي انآ : ءاهقفلل : يناثلا

 وأ عونلا يف فالتخالا نيب قرفو « ليصفت هيف : ٹلاشلا

 بتك يفوتسم ليلد الب ليصفت وهو اهريغ نيبو . ةفصلا وأ سنجلا
 تعب ام عئابلا فلحي نأ فلاحتلاب ينعيو حرشلا يف هلقنو عورفلا
 . كلذ ريغ ليقو اذك كنم تيرتش ام يرتشملا فلحيو ء اذک كنم
 لوق نم عوھفم اذهو هيلع یعدم دحاو لک نأ : فلاحتلا يف هجولاو

 . .« رکنأ نم ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا » : لب لوسرلا

 )١( ج ٣ص ٦.
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 . “)يواعدلا باب ةلدأب ديقم قلطم ثيدح اذه نأ لصاح او

 هذه نأ يباطخلا لاق « ةمئاق ةعلسلاو » : راطوألا لين 5 ءاجو

 ليبق نم اهركذ نوكي نأ لامتحا عم لقنلا قيرط نم حصت ال ةظفللا

 . ةعلسلا مايق لاح عازنلا هيف ضرعي ام رثكأ نأل بيلغتلا

 يه امن < مہنم دحاو دنع عقي مل « افلاحت » : هلوق : اضيأ هيفو

 . "« عيبلا نادارتي وأ عئابلا لوق لوقلاو » : مهدنع

 ىلع ءاهقفلا حلطصا ثيدح اذه : يباطخلا لاق : اضيأ هيفو

 . ٴلاقم هدنس يف ناك نإو الصأ هل نأ ىلع لدي كلذو هلوبق

 ام لوقلا ثيدح رهاظ نإ : ةيدنلا ةضورلا بحاص لوقيو
 رهاظو .هيلع ىعدم وأ ايعدم ناك ءاوس هلوق لوقلا نأ عئابلا لوقي

 لوق لوقلا نأ « نيميلا رکنم ا ىلعو ةنيبلا ىعدملا ىلع :  ثیدح لا

 ضراعت اذإ هنأ ررقت دقو ء عئاب ريغ وأ اعئاب ناك ءاوس هنيمي عم ركنملا

 حيجرتلاو نكمأ نأ حيجرتلا ىلإ ريصملا بجو هددصب نحن امك نامومع

 « نيميلا ركنملا ىلعو ةنيبلا يعدملا ىلع» : ثيدحلا نإف نكمم انهه
 نأ حيجرتلا اذه ىضتقمو « عئابلا لوق لوقلاف » ثيدح نم حصأ

 قرف ريغ نم « عدم ريغ اركنم ناك اذإ الإ عئابلا لوق نوكي ال لوقلا

 دئاوز يف ىور ام عمجلا ىلإ دشري هنكلو ء فلاتلاو يقابلا عيبملا نيب
 يذلا دوعسم نبا ثيدح نم يناربطلاو يمرادلاو دمحأ مامإلل دنسملا

 . ۷۔٦ ص قباسلا عجرم ا )١(

 . ۳۸۷ ص ٦ ج )٢(

 . ۳۸۷ ص عجرملا سفن (۲)

 . ۳۸۷ ص عجرملا سفن )٤(

~o ے٥ 



 يف نكلو « ةمئاق ةعلسلاو » ةدايزب ( عئابلا لوقي ام لوقلاف » : هيف

 ءوسل فيعض وهو ليل يبأ نب نمر لادبع نب دمحم ةدايزلا هذه دانسإ

 . (')نیئیدح ا نيب عمجلل حصي الف هظفح

 يف |صتخا نيلجر نأ : هنع هللا ىضر یسوم يبأ نع : اینانث

 « نيفصن امہنیب كب هللا لوسر اهب ىضقف ةنيب امہنم دحاول سيل ةباد
 . دیج هدانسإ

 يف يتلاك ةبادلا وأ ریعبلا اذه نوكي نأ هبشي : يباطخلا لاق

 الولو ء ديلاب كلملا يف اهئاوتسإل |ےہنیب لَك ىبنلا هلعجف اعم |بيديأ

 , امهدحأ دي يف ءيشلا ناك ول هناقحتسي ىوعدلا سفنب انوكي ل كلذ
 لوسر دهع يف اريعب ايعدا : لاقف اثيدح هبيقع دواد وبأ ىور دقو
 نيفصن |ےہنیب ةَ يبنلا همسقف نيدهاشب دحاو لك ثعبف ةي هللا

 : مدقتملا ثيدحلا يف نأ الإ لوألا دانسإلاب يورم وهو يباطخلا لاق »

 نيدهاشب ءاج دق دحاو لك نأ اذه يفو « هنيب ابهنم دحاول نكي مل

 تضراعت امل تاداهشلا نأ الإ ةدحاو ةيضقلا نوكت نأ لمتحاف

 |مههئاوتسإل نيفصن |مہنیب ءيشلاب مكحو هل ةنيب ال نمک اراصف ترثاہت

 . ديلا يف

 |مهنم دحاو لك ماقأ الف « امهريغ ديب ريعبلا وكي نأ لمتحيو

 . اهيلإ هعفدو هيلع ىعدملا دي نم ءيشلا عزن هاوعد ىلع نيدهاش

 نانثإ « هيعدي لجرلا دي يف نوكي ءىثلا يف ءاملعلا فلتخا دقو

 ةيوهار نب قاحساو لبنح نب دمحأ لاقف ةنيب امهنم دحاو لك ميقي

 )١( ج٢ ص ۱۱۳ .

 ۔ ٥٥٥١ح



 هب لوقي يعفاشلا ناكو هل راص ةعرقلا هل تجرخ نمف امہنیب عرقي

 ,نيفصن |مہنیبەب يضقي امهدحأ نالوق هيف : ديدجلا يف لاق مث اميدق
 اهنيب عرقي يناثلا لوقلاو يروثلا نایفسو ١ يأرلا باحصأ لاق هبو

 ء هب هل يضقي مث قحب هدوهش دهش دقل : فلح همهس جرخ اف
 ىكحو « امهريغ دي يف ناك نإ امهنم دحاول هب ىضقأ ال : كلام لاقو

 لاقو ء حالصلا يف امهرهشأو ادوهش |مهدعأل وه : لاق هنأ هنع
 هنأ ىبعشلا نع ىكحو ء اددع نیتنیبلا رثكأب ذخؤي : ىعرازوألا

 ۱ . يباطخلا مالک ه .أ دوهشلا صصح ىلع منیب وه : لاق

 ثيح اهتفيظو اغإو ء اهلحم اذه سيل ةعرقلا نأ : رانملا يفو

 اكرتشم انع ىعدملا نوكو . هجو لك نم ةقيقحلا ىلإ بيرقتلا رذعت
 وهو ىعدملا ةمسق راتخاو ء ةعرقلاب هلاطبإل هجو الف تالامتحالا دحأ
 ۱ . (١)ۃروصلا هذه ین باوصلا

 دنع اهادجو ةباد ايعدا : یئاسنلا ةياور يف : يناكوشلا لاقو

 امہنم دحاو لك اماقأ الف ء نيدهاش اههنم دحاو لك ماقأف لجر

 لاتحإل احيجرت هلوقف ء مھیلإ تعفدو ثلاثلا دي نم تعزن نيدهاش
 دي يف ناك ريعبلا نأ صخت ىسوم يبا نع نيتياورلا ىدحإ نأ

 . ثلاث

 نيددعتم نيينعم ىلع نيدانسإلا لمح نأل رهظأ اذهو : لاق

 ىلع ةدايز هيفام حيجرت ةدعاقلا نأل دحاو ىنعم ىلع |هلمح نم حجرأ

 )١( ج مالسلا لیس ٤ ص ۱۸۲-۱۸۱ .

 ) )۲ج راطوألا لين ٠١ ص ٠٣٣ .
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 ےہ نيج ےگ

 . (١)ہریغ ملع

 نهوت اهلك راثآ يعفاشلاو يذمرتلا نع لقنیو بارطضإلا هفصوو

 . "”ثيدحلا

 نأ هنع هللا ىضر ةريره يبأ نع : ةعرقلا ثيدح : اٹلاٹ

 يف مهنيب مهسي نأ رمأف اوعرسأف نيميلا موق ىلع ضرع : ب يبنلا
 . ( فلن مهيأ نيميلا

 يبأ قيرط نم یئاسنلاو دواد وبأ هاور ام هرسفي : يناعنصلا لاق

 ةنيب اهنم دحاول سيل عاتم يف امصتخا نيلجر نأ ةريره يبأ نع عفار

 لاق . « اهرك وأ كلذ ابحأ ناکام نيميلا ىلع امھتسا : ةي ىبنلا لاقف
 هل تجرخ امهءأ ناعرتقي هنأ ديري حارتقإلا ماهتسإلا ینعبو يباطخلا

 . 7 ىعدا ام ذخأو فلح ةعرقلا

 وأ نيميلا نانثإلا هرك اذإ : لاق هيك ىبنلا نأ : ةياور یو

 . ۶3( اهيلع امهتسيلف اھابحتسا

 ال ناسنإلا نأل ةقيقح هب داري ال انه هاركإلا : 27يباطخلا لاق

 دارأو نينثا ىلع نيميلا تهجوت اذإ : ىنعملا انإو « نيميلا ىلع هركي

 )١( ص قباسلا عجرملا ۳٣٣ .

 . فرصتب ۳۲۷ ۔ ۳٣٣ ص ةيمكحلا قرطلا (۲)

 . 18١ ص ٤ ج مالسلا لبس (۳)

 )٤( ج راطوألا لين ٠١ ص ١5” .

 )٥( ص قباسلا عجرملا ۳٣٣×۳٣٣ .
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 نیراتخ وأ ء هاركإلا ینعم وهو (هبلقب كلذل نيهراك اناك ءاوس فلح ا

 ىلع امهدحأ مدقي الف أدبي اممأ اعزانتو ةبحملا ینعم وهو امههبلقب كلذب

 يأ « (هتسيلف » هلوقب دارملا وهو ةعرقلاب لب يهشتلاب رخآلا
 يف تسيل انيع نانثإ عزانتي نأ : كارتشإلا ةروص : ليقو . اعرتقيلف
 ةعرقلا هل تجرخ نمف اههنيب عرقيف امهنم دحاول ةنيب الو امهدحأ دي

 يأ ثيدح نم ةيناثلا ةياورلا كلذ ىلع لديو « اهقحتساو فلح

 ىعدم نوروكذملا موقلا نوكيف ىرخأ ةصق نوكت نأ لمتحيو ةريره
 . مهيلع يعدملل ةنيب الو اوركنأو الثم مهيدي يف نيعب مهيلع
 اربتعم عقي ال فلحلاو . فلح ا ىلإ اوعراسف نيميلا مهيلع تهجوتف

 ءيدب هل تجرخ نمف ةعرقلاب هنيب عازنلا عطقف فلحملا نيقلتب الإ
 مدقت اأ يف ةعرقلا نإ :ثيدحلا ىنعم نايب يف يقهيبلا لاقو « هب

 فلحب مل نإف رخآلا فلحي هنأ كلذو ء اممل يضاقلا فيلحت ةدارإ دنع

 فلح نإو لوألا فلاحلل اهلك نيعلاب ىضق لوألا فلح دعب يناثلا

 نأ لبق تناك امك اههنيب نيعلا نوكتف نيميلا يف ايوتسا دقف يناثلا

 اغإو : مكاحلا مكح ثحبم يف هركذ قبس يذلا ثيدحلا یو

 يقح : |ےہنم دحاو لک لاقو نالجرلا یکبف : هيف مكلثم رشب انأ

 ايخوت مث امستقاف ابهذاف |متلق اذإ امأ : يب هللا لوسر لاقف . يخأل

 . 2'۶( هبحاص اکنم دحاو لک للحيل مث . |مھتسا مث قحلا

 صوصنلاو ءاملعلل لاوقألا هذه دعب ثحابلا هب جرخي يذلاو

 : يتأي ام لاوقألا هذه اهب تطبترا يتلا

 . ٤۲۹ ص ٦ ج راطوألا لين )١(
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 ةهج ديدحت نكمي يرتشملاو عئابلا نیب فالخلل ةبسنباب : الوأ
 لوقلا نوكيو ء هيلع يعدملا اأو ىععدملا اههمأ حيضوتو . فالخلا

 يرتشملا ناك اذإف ء ةنيب همصخل نكي مل اذإ هنيميب هيلع يعدملا لوق

 لوق ناك عئابلا هلقي مل وأ هل هلاق انيعم افصو وأ < عيبملا يف ابيع يعدي

 ءاوس يرتشملا نود عئابلا صخب رمأ كلذ نأل هنيمي عم ربتعملا وه عئابلا

 نأو اههنم لك نيمي بلطي نأ ىضاقلل نکل ةمئاق وأ ةفلات ةعلسلا تناك

 نم اعون نيميلا نوكتو ء عيبلا يف هتعلس لاحب ملعأ هنأل خسفي
 يف فالخلا ناك اذإو ء هلوقي يذلا يف نم لك قدصل ىضاقلا يرحت

 ء هيلع ىعدم رخآلاو ایعدم امهدحأ لعج ىلإ يضاقلا لصوت نمثلا
 مل اذإو ‹ يضاقلا هب مکح هنيميب هيلع يعدملا لوق يعدملا لبق اذإف

 ءاضما يف نابغري اناك اذإو . عيبلا ادارتو افلاحت كلذ يعدملا لبقي

 ءاضما يف ةبغرلاو احلصي مل نإف حلصلل الجأ امل يضاقلا برض میبلا

 « هنيمي عم عئابلا لوق لوبق ىلع يرتشملا ربجأ امہنم ةمئاق تلازام عيبلا

 هب ىرتشا يذلا نمثلا يف افلتخا اذإ ةعفشلاو ةراجإلا : عيبلا لثم

 . هنيمي عم يرتشملا لوق لوقلا نوكي عیفشلا عم يرتشملا
 امهدحأ لوق حجرت ةنيب كانه نكت مل اذإ ام ةلاح يف هلك كلذو

 نم عون يأب اهنيب حيجرتلا نكمي الو ناتثفاكتم ناضنیب امل تناك وأ
 . حيجرتلا عاونأ

 حجرت ةنيب امهدحأل نكت ملو ء نيعلا يف عازنلل ةبسنلاب : ايناث
 نكمي الو ناتئفاكتم ناتتيب امل تناك وأ ء هبحاص لوق ىلع هلوق

 احلاصتي مل نإف حلصلل الجأ مهل يضاقلا برض ء |مہنیب حيجرتلا
 اهدحأ ددحيو ء اهرك وأ كلذب ايضر ءاوس نيميلا |(هيلع ضرع
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 منیب همسقو هيف عزانتملا ردقلا ددح فلح نإف « ةعرقلاب الوأ فلح

 وأ « ةبغر نيميلا نع ةعرقلا هل تجرخ نم عنتما ناف ‹ ةيوسلاب

 . لوألا فلح اذإو هلك هيف عزانتملا ردقلا ذخأو يناثلا فلح اعفرت

 . هلك هيف عزانتملا لوألا قحتسا يناثلا عنتماو

 ‹ اهنم لك دي يف نيعلا تناك اذإ ام ةلاح یف هتررق يذلا اذه

 . اهيف اهنم لكل ام رادقم

 . هنيمي عم هلوق لوقلا ناك امهدحأل اهب رقأ اذإ امأ

 ‹ اضرب هبحاصل هقح نع نيعزانتملا نم لك لزانت اذإ : اثلاث

 وأ همهس جرخي نمل نبعلا تيطعأو |مهنيب انع رقأ هنم سفن بيطبو

 لك للحیو ابهنم لك ذخأي يذلا بيصنلا ىلع اعرتقاو منیب تمسق
 . ثيراوملا يف نيمصاختملا ةي هللا لوسر دشرأ اك هبحاص « امہنم

 : ةمتاخ

 : رومأ ةعبرأ يف مالكلا ةمتاخلا هذه لمشت

 . تابثإلا يف ةيلك دعاوق ١

 ۱ موصخ ا عم يضاقلا ريس ۔ ۲

 . هبراقأل يضاقلا مكح ۳

 . يضاقلا لزع - ٤

 تابئإلا ىف ةيلك دعاوق : الوأ

 جلاعت ةيئزج ارومأ مظتنت ةيهقف دعاوق ءاهقفلا لاوقأ يف دجوت

 : دعاوقلا هذه نمو تابثإلا نم ةريثك ىحاون
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 يف افلتخاو رخآ لام لجر فلت تأ اذإف ء ةمذلا ةءارب لصألا

 تابثإل لالا بحاص ىلع ةنيبلاو فلتملل لوقلا نوكي هرادقم
 . ةدايزلا

 . كشلاب لوزي ال نيقيلا -

 . ركنأ نم ىلع نيميلاو ىيعدملا ىلع ةنيبلا (أ -

 . لصألا ءاقبول نیمیلاو رهاظلا فالخ تابثإل ةنيبلا )ب

 ةجح ةنيبلاو ةرصاق ةجح رارقإلا نکلو هرارقإب ذخاؤم ءرملا ( أ

 . ةيدعتم

 ناسللاب نايبلاك سرخأآلل ةدوهعملا ةراشزا (ب

 . باطخ اک باتکلا (ج

 . هماقم موقي ةنطابلا رومألا يف ءيشلا ليلد (أ -

 لاقول : الثم ء لصألا توبث مدع عنم عرفلا تبثي دق (ب

 ءهب ليفك انأو « رانيد اذك نالف ىلع نالفل نإ : لجر
 نيدلاب ليفكلا ىلع نئاكلا ىعدا لصألا راكنإ ىلع ءانبو

 . هؤادأ ليفكلا مزل

 ضرعم يف توكسلا نکل « لوق تكاس ىلإ بسني ال (أ _
 نکل اذك لاق هنأ تكاسل لاقي ال هنأ ىنعي  نايب ةجاحلا

 . نايبو را رقإ ب ملكتا مزا ايف تركسلا
 هراج رضي نأ راجلل سل هنأ اهتلثمأ نمو : : مهوتلاب ةربع ال (ب

 ةذفانلا تعفترا اذإ نکل هراد رادج يف ةذفان حتفب ناک

 ضرغل جرد وأ ملس وأ جردب الإ اهيلإ لصی ال ثیحب

 ۔ - ٦۲٥



 حصی ال لامتحاو مهو كلذ نأ ینکسلا رقم ىلع عالطإلا

 . مكحلا يف اهيلإ نوكرلا

 صخش معفدي : اهروص نمو : هؤطخ نيبلا نظلل ةربع ال ( د

 مدع نيبتي مث ء هل هب نيدم هابأ نأ هنم انظ اغلبم رخآل

 عفد نم ىلع عفد امب عوجرلا قح هل نوكيف نيدلا ةحص

 . هيلإ
 لجر : اهروص نمو « هتاذ لدبت ماقم مئاق كلملا ببس لدبت - ۷

 يف بهاولل قح الف رخآ هنم اهارتشا مث ةبهلا قيرطب انيع كلمت

 . عوجرلا

 :اهروص نمو : هنامرحب بقوع هناوأ لبق ءیشلا لجعتسا نم ۸

 نم مرحي ثاريملا ىلع لوصح ا لجأل ءيلملا هثروم لتق نم

 . ثرالا

 : هلاثم « هيلع دودرم هيعسف هتهج نم متام ضقن يف ىعس نم - ۹

 قح هيلع بترتي ةيلهأ يذ نم ردص يلعف وأ يلوق فرصت لك
 . هنع عوجرلا لبقي الو هنم ردص نمل امزلم نوكي رخآل

 ٠ - ريغلا ةضراعم عنمل ةدرجملا ديلا يفكت .

 ةلاحلا هذه لثم يف ديلا عضاو فلكي ال ةدعاقلا هذه ىلع ءانبو
 تابثإلا ةفلك بترتت امنإ هدي تحت دوجوملا لاملل هتيكلم تابثاب

 جراخلا ىلع .

 ١ هلصأ ماودب |ئاد ءیشلا ربتعي- .

 نج وأ لكوملا تام اذإف ء لكوملا ءاقب رارمتسا عم ةمئاق ربتعت ةلاكولاف

 ۔ - ٥٥



 1 (۱)ةطقاس ةلاكولا نوكتف هليكو لزع وأ

 موصخلا عم ىضاقلا ريس : ایناث

 : نيتلأسم یف اساسأ رصخني رمألا اذه يف مالكلاو

 موصخلا نيب ةيوستلا : ىلوألا ةلأسملا

 ۱ : ةيفتحلا هذم
 : راتخلا ردلاو راصبإلا ريولت يف ءاج 1 به

 ارظنو ةراشإو « الابقإو اسولج نیمصخل ا نیب ابوجو يوسيو )

 يف كحضلاو هيلع هتوص عفرو هيلإ ةراشإلاو امهدحي ةراسم نم عنتميو

 . 20ىلوألاب هل مايقلا اذكو « ههجو

 نيب ابوجو يوسيو » هلوق ىلع اقلعم نيدباع نبا لوقيو
 ‹ ءيندلاو « ةيعرلاو ةفيلخلاو ريبكلاو ريغصلا معي هقالطا « نيمصخلا

 يعدملا ناك اذإ الإ « رفاكلاو ملسملاو « نبإلاو بألاو ء فيرشلاو

 عم هسلجي نأو . هماقم نم موقی نأ يضاقلل يغبني ةفيلخلا وه هيلع

 . (؟۷مہنیب يضقي مث ضرألا ىلع وه دعقيو همصخ
 وهو ملسملا كلذ ىبأف ايمذ امهدحأ ناك نإف : ماكحلا نيعم یو

 ىضريو سلجملا يف ايواستي ىتح هرمأ يف رظني الو هل مكحي الف بلاطلا
 كنم عمسأ مل : ملسملل يضاقلا لاق بولطملا وه ناك نإف « قحلاب

 )١( ةيبرعلا دالبلا يف دحوملا يندملا نوناقلا عورشمو يمالسإلا هقفلا  يناعلا قيفش دمحم .
 )٢( ج ٥ ص ۳۷١ .

 ) )۳ج راتحملا در ٥ ص ۳۷۵٣ .
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 ال » مالسلا هيلع هلوقل |ےہنیب يوسي ال ليقو . هل رظن لعف نإف
 ىلع ملسملا ةبتر زيمت ءايشأ ضعب نسحتساو . « سلاجملا يف مهوواست

 . 0"2سلاجملا يف يمذلاو ملسملا نيب يواسي نأ هيلع هيبنل يمذلا

 : ةيكلاملا بهذم

 الف نیمصخلا نيب يضاقلا وسيلو : ريغصلا حرشلا يف ءاج

 نأل ارفاك رخآلاو السم امهدحأ ناك نإو ء رخآلا ىلع امهدحأ مدقي

 . ؛؟لدعلا نم ةيوستلا

 زاوجب لئاقلا بجاح ا نبا ىلع ةغلابملاب درو : يواصلا لوقيو

 حرشلا يف اذك 297كلامل حيضوتلا يف هبسنو يمذلا ىلع ملسملا عفر

 . (٥یقوسدلا ةيشاحو ريبكلا

 نإو امہنیب يوسي ةحضاولا يف غبصأ لاق : ماكحلا ةرصبت ییفو

 |ےہنیب يوسي ال ليقو : يطبنلا نسحلا وبأ لاقو » السم ام دحأ ناك

 : يدرواملا لاقو « سلجملا يف مهوواست ال » : ايڪ يبنلا لوققل

 هيلع هيهنل يمذلا ىلع ملسملا ةبتر زييمت يخايشا ضعب نسحتساو

 لاقو . . . سلاجملا يف يمذلاو ملسملا نيب يوسي نأ مالسلاو ةالصلا

 ءیشلاب ملسملا همدقتيو هيدي نيب اعيمج اسلجي نأ ىرأو : يطبتملا
 . “)نيمدقتملا ءاملعلا ضعبو يمخللا بهذ اذه ىلإو ريسيلا

 )١( ص ماکح ا نيعم ۲۱ .

 ) )۲ص ۲ ج ۳٦٦ .

 ) )۳ص ۲ ج ۳٦١ .

 )٤( ج٤ ص ۱٤۲ .

 )٥( ج١ ص 15-5١ .

 ۔ ٣٥٥٣ ى٥ -



 قر

 تہ ےہ نيج
 سم ور ےس سنه

 : ةيعفاشلا بهذم

 |ےھیلِإ رظنو | مايقل افرش افلتخا نإو ماركألا هوجو يف نيمصخلا

 باو جو هجو ةقالطو مهمالكل عامتساو . . . هيلع لوخدو

 عاونأ نم هريغ وأ سلجملا يف رفاك ىلع ملسم عفر هلو .. . مالسا

 هنع هللا يضر يلع سلج امك هيلإ برقأ ملسملا سلجم ےب ناک ماركإلا

 لسم يمصخ ناک ول : لاقو يدوبي عم هل ةموصخ يف حيرش بنجب

 مهوواست ال » : لوقي يب يبنلا تعمس ینکلو هيدي نيبهعم تسلح

 . 20( سلاجملا يف

 راهظا كلذ هلوق ةمكح لعل : لوقي يمريجبلا ةيشاح يفو
 يمذلا مالسإول اہہس نوکیل عرشلا لع هلهأ ةظفاحمو مالسإلا فرش

 رئاس يف رفاكلا ىلع ملسملا عفر بوجو دمتعلا « اهيفو » كلذ ناك دقو

 . ٴ'!لوخدلا يف الوأ ملسملل نذأيف ماركإلا هوجو

 ىلإ برقأ مايقلا كرت نإو اعیمج امل مايقلا مدلا يبأ نب 1 اهركو

 يدهملا نأ ىور دقف نيضاملا ةنس مايقلا لدع نأو مهتلل ىفنأو لدعلا

 نسحلا نب هللادبع ةرصبلا ىضاق ىلإ هل موصخ عم مدقت نينمؤملا ريمأ

 اا ےل لإ قرطا قم ينقل هآر ايلف يربنعلا

 عد يح تقول هلو ١ ىدهملا هل لاقف هيدي نیب فقوف ىضاقلا

 )١( ج٤ ص ۳٥٦ .

 )٢۲( ج٤ ص ۳٥٣ .

-o "f د 



 يدهملاو < كتلزعل مکح ا ىضقنا نيح مقت مل ولو . كتلزعل كيلع

 امهالكو اهيضاق دنع ةنيدملاب اذكه لعف هابأ نإف « هيبأ نم اذه ذخأ

 : ةلبانحلا بهذم

 هيلع لوخدلا يف نيمصخلا نيب لدعيو » : يقرخلا لوقي
 نع ةملس مأ نع ىور امب ةمادق نبا لدتسا دقو « باطخ او سلجملاو

 هظفل يف مهنيب لدعيلف نيملسملا نيب ءاضقلاب يلي نم » : لاق الل يبنلا

 ىلع هعفري الام نیمصخح ا دحأ ىلع هتوص عفري الو هدعقمو ¢ هتراشإو

 لقنيو . . . ةراشإلاو سلجملاو رظنلا يف وسيلف ةياور فو « رخآلا

 هيلإ بعك نبا يبأو وه |مکاحت نيح تباث نب ديزل لاق هنأ رمع نع

 . ءاضقلا لوأ يف ترج

 ملسملا عفر زاج ايمذ رخآلاو |ملسم نیمصخلا دحأ ناك نإو

 . هيلع

 : يتأي ام ىلإ صلخأ ةعبرألا بهاذملا نم ةقباسلا لوقنلا دعب

 ةملس مأ نع ىور امل هبجاو ءيش لك يف نيمصخلا نيب ةيوستلا ۔١
 مهنيب لدعیلف نيملسملا نيب ءاضقلاب ىلتبإ نم » : ايڪ يبنلا نع

 عفري الام نيمصخلا دحأ ىلع هتوص عفري الو هتراشإو ةظح يف

 )١( ص ءاضقلا بدأ 86/-/89 .

 ج ينغملا (؟) ٠١ فرصتب ۷۲۔۷۱ ص .

 ۔ - ١٥٥



 . 20( رخآلا ىلع

 ناك امهم نيمصاختملا نيب ءيش لک يف ةيوستلا يضتقي لدعلاو

 عدرلاو . فئاخلا مولظملل ةنينأمطلا راد ءاضقلا راد نأل املاح

 . رئاجلا ملاظلل

 نبا نکل مهضعب هزاجأو ءاملعلا هنع ثدحت رمأ نيمصخلل مايقلا - ؟
 نأل |ےھیلک وأ نيمصاختملا دحأ فرش ناك امهم ههرك مدلا يأ

 ىضاقلا نع لقن دقو هتمرحل ىعرأو « ءاضقلل بيهأ كلذ

 ةرصبلا يف هيلإ مدق نيح يدهملا نينمؤملا ريمأ عم هلعف نم يربنعلا
 . هلبق يدهملا يبأ هنأش ناك هلثمو . هل موصخ عم

 نع ىور امل مكاحملا يدي نيب نیمصخ ا سولج نوكي نأ ۳
 ۱ © مکاحلا يدي نیب نادعقي نیمصخلا نأ ىضق هنأ يب يبنلا

 لصألاو ء نأشلا اذه يف ءالعلا فلتخا : هريغ ىلع ملسملا عفر - ٤

 نع ماكحلا نيعم بحاص هلقن ام ىوس فانحألا دنع عفرلا مدع

 . ملسملا ةبتر زييمت بحتسا هنأ هخايشأ ضعب

 مهضعب ناك نإو . مهضعب دنع زئاج عفرلا نإف ةيكلاملا امأ

 . اهريغ نم لدعلا ىلإ برقأ اهنأو ةيوستلا ىلع رصي رخآلا

 راهظا ىلإ ىعدأ كلذ نأ نوريو عفرلا ةيعفاشلا دنع دمتعملاو

 لوخدلا ىلإ مهريغ وعدي امم هب هلهأ كسمتو هفرش نايبو مالسإلا

 . ۱۹۹ ص ٠ .ج راطوألا لين )0(

 ۱٦۸. ص ٠ .ج راطوألا لين )٢(

 ۔ - ٥٥



 . زئاج مهدنع عفرلاف : ةلبانحلا امأ

 بلاط يبأ نب يلع نع ىور ام ىلإ هدرم رمألا اذه يف ثيدحلاو

 مهموواست ال» : لوقي هيم هللا لوسر تعمس » هلوق نم هنع هللا يضر

 . 20( سلاجملا يف

 عم مصاخت هنع هللا يضر ايلع نأ ديقت ديفت ةصق تيور دقو

 اذه ىلإ ادنتسم يضاقلا بناجب سلجف حيرش يضاقلا مامأ يدوهب

 تناك ةموصخلا نأ ديفي ام رخآهجو نميقهيبلا ىور دقو « ثيدحلا"

 نبا لاق دقو ء هيف نيفيعض دوجول فيعض وهو « ينارصن عم
 جتحا اك 20( تبثي ادانسإ هل دجأ مل » طيسولا ىلع همالك يف حالصلا

 اذه ركذ رم دقو ولعي مالسإلا نأب يمذلا ىلع ملسملا عفرل يناكوشلا

 . ثيدحلا

 ةيوستلا نأ كلذ ىلإ فيضي لقعلا نإف ثيدحلا فعض عمو

 الأ ىلع موق نائنش مكنمرجي الو # : ىلاعت لاق لدعلا ىلإ برقأ
 امب ربح هللا نإ هللا اوقتاو . ىوقتلل برقأ وه اولدعا اولدعت

 ولعو . مالسإلا يف ماعلا أدبملا يه ةيوستلا نأو “4 نوملعت

 ريخل مدقت ةوعد ريخ ةيوستلاو ةريثك ىرخأ ءايشأب ققحتم « مالسإلا

 . مالسإلا يف مهل ابيبحت نيملسملا

 لوسر ىضق » : ثيدحلا نم دافتسيو : يناكوشلا لوقي

 . ۲۱۹ ص ٠١ جراطوألا لین )١(
 . ۲٦۹ ص عجرملا سفن (۲)

 . ۸ ةیآ ةدئاملا (؟)
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 ال نیمصخ ا نأ مكاحلا يدي نيب نادعقي نيمصخلا نأ ةَ هللا

 . 20( امهادحا وأ نيعجطضم وأ نيمئاق ناعزانتي

 رثكأ ةموصخلا نوكت ىتح ةهجاوملا دصق ثيدحلا نم رهاظلاو

 عئابطو 3 نامزألا فالتخاو ء مهب ةمحر نيرداقلا ريغ فورظ

 قیقحت ةاعارمل لئاسو نم هنوذختي ايف لح يف سانلا لعجت « موصخلا
 ۱ ۰ ءاضقفلا راد يف نمألا

 . نیمصخ ا لاؤس : ةیئاثلا هلأسملا

 نع ىعدملا لأسي نأ نامصخلا هدنع رضح اذإ ىضاقلا ىلع بجي

 هيلع يعدملا ىلع اهيف بجي ال ىوعد تناك نإف هنع اهمهفيو هاوعد

 جورخلاب امهرمأو ءيش نع هيلع يعدملا لأسي لو « كلذب هملعأ قح

 قىأ نإو « ہمامتب هرمأ هبلطم نایب هيفام هاوعد نم ضقن نإو ء هنع

 نإف . اهنع بولطملا لاس ىوعدلا تحص اذإف هنايبب هرمأ لاكشاب

 عفتري ىتح هريسفتب هرمأ هباوج مهبأ نأو كلذ يف رظن ركنأ وأرقأ

 . ('لاکشالا

 وأ املکتی یتح |مہنع تكسا هارضح اذإو : هحرشو جملا يقو

 مالك هيفو ملكت هفرع اذإ يعدملل لوقيوأ ىعدملا ملكتيل : لاق

 بلاط امهدحأ ىعدا اذإف « هيلإ ليملا نم هيف ام كلذ لوقي ال هنأ وهو »

 . ۲۷۰ ص ٠١ ج راطوألا لين )١(

 ٢۳ ص ماكحلا نيعم - ۸ ص ١ ج ماكحلا ةرصبت (۳)

 ۔ ۸٥ے



 یتح هنم بلط نإ ابوجوو . مصخ ا بلط لبق ازاوج باوجلاب ہمصخ
 . 9'2ةموصخلا لصفنت

 ىضاقلا لأس ةحيحص ىوعدلا تناك اذإ هنأ كلذ نم ذخؤيو

 نألف هلبق امأ « هذعب وأ مصخلا بلط لبق ءاوس هاوعد نع يعدملا

 بلط اذإ هلاؤس هيلع بجیو « مصخلا باوج بلط لاحلا رهاظ
 « كلذ نم رثكأ ال ارسفتسم اههنم الك لأسي نأ ولو « كلذ هنم مصخلا

 ضعب ناك نإو ء اذه نم رثكأب ةجحلا وأ ىوعدلا يف لخدتي الو

 يعدملاب رارضإ كلذ ىلع بترتي مل اذإ ىوعدلا نيقلت زيجي ءاملعلا
 , 29 هيلع

 نيقلت نم لضفأ ةموصخلاب ليكوتلا نأ ةلاحلا هذه يف ىرأو

 . ىوعدلا
 دحأ ةدعاسمو ةجحلا حيضوت يف يضاقلا لخدتی ال كلذك

 لاوقأل اعفد هيلع يعدملا وأ يعدملا ناكأ ءاوس هتجح يف نيفرطلا

 وهو زئاج رمأ ةموصخلاب ليكوتلا نإف قبس اكو ء هتنيبل ادرو يعدملا
 . ةمهتلا نع ءاضقلل ةنايص لضفأ

 هلو « مهلوق ىلإ عامتسإلاو قدصلا دوهش ماركإ يضاقلا ىلعو

 روصقملا لدعلا ققحتي يك مهقدص هنظ ىلع بلغي ىتح مهقيرفت قح
 . ءاضقلا نم

 : يتأي ام ىلع ةيمالسإلا ميلاقألا ضعب يف فرعلا ىرج دقو
 ۔۳۱۷ ”05 ص ٤ج )١(

 . ۹۱ ص ءاضقلا بدأ )٢(
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 موقتو « ةمكحملا رادب عدوت ةبوتكم ةفيحص يف ىوعدلا ررحت ۔١
 ىلع ةدعاسم مہنالعاب يعدملا موقي وأ «موصخلا نالعإب ةمكحملا

 . ىوعدلاب عارسإلا

 . هتجحو هيلع يعدملا در ىلإ عمتسي مث تادنتسم نم همدقي ام

 اليكو ةمكحملا بدنت وأ  ايماحم ميقي  ةموصخلا يف هنع لكوي

 ليكولا عفدي الو ةيئاضقلا ةدعاسملاب فورعملا وهو هل ةموصخ اب

 . ةلادعلا اهيضتقت یتلا ةدعاسملا ليبق نم كلذ نأل ارجأ

 . اهنم عني ال مالسإلاو ةلداعلا ةيعرشلا ةيسايسلا رومألا هذهو

 هبراقأل ىضاقلا مكح : اثلاث

 هدلوو هتجوزو هيوبأل مكاحلا مكح نأ : فانحألا بھذم

 مهيلع همكح امی . ةمهتلا ناكمل محل هتداهش لوبق مدعل لطاب
 . ° رتاج ١4):ءاحف

 : لاوقأ ةعبرأ مهدنع رمألا اذه يف : ةیکلا ا بهذم

 . يمخللا هراتخاو فرطمو دمحم اقلطم عنملا أ

 . ۸۰ ۔۷۹ ص ٣ ج ةيادهلا )١(
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 ىوقأ هيف وهو ةفيلخلل يضقي هنأل غبصأ لوق وهو اقلطم زاوجلا ۔ ب

 دنعو « هلام يلي يذلا هميتيو ربغصلا هدلوو هتجوزل الإ زاوحلا - ج
 . ةلادعلا يف ازريم ناك اذإ الإ همعل مكحيال سنوي نبا

 . ةرهاظلا ةنيبلا روضحب طو رشم قباسلا زاوحلا - د

 ہالع نإو « هدلاول يضاقلا ءاضق ذفني ال : ةيعفاشلا بھذم
 الو ء هدلو ىلع هدلاول مكحي ال مهدنع كلذكو « لفس نإو هدلاو
 وهو هيلع يصو وه يذلا ميتيلا كلذكو « هل مكحيو هودع ىلع مکحیل

 . "هزاوج حیحصلا نكلروهشملا

 لبقت ال نمل همكح امأ هسفنل مکاح ا مكحي ال : ةلبانحلا بهذم
 : ناهجو هيفف هتداهش هل

 . ذفني ال مكح نإو مكحلا هل زوجي ال۔ أ

 . ")ركب يأ رایتخا وهو همكح ذفني - ب

 عسنمبي نأ : ةمهتلا ةعبرأل ادسو ءاضقلا ةهازنل هارأ يذلاو

 ءابآلاو ء اولزن نإو ءانبألا : مهو اقلطم هبراقأل مكحلا نم يضاقلا

 « مهئانبأ وأ ةدحاو ةيحان نم وأ نيتيحانلا نم ةوخألا ء اولع نإو

 ىلع مكحي الو هتجوزو . تالاخح او تامعلا اذكو لاوخألاو لامعألاو

 « ينيدلا عزاولا فعضل « نامزلا اذه يف ةصاخ ةفصب كلذو هودع

 )١( ج ماكحلا ةرصبت ١ فرصتب ۸۲ ۸۱ ص .

 )٢( ص ءاضقلا بدأ ١١٠١-١5١ .

 ) )۳ج ىنغملا ٠١ ص 45-947 .
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 . ءاضقلاب مهتلا قاصلا سانلا نم ريثك ةلواحملو

 اذإ الإ هلزع مدعو ءاضقلا ةنايص نم يمالسإلا هقفلا عنمي ال

 يضاقلا ىقبي الأ ىري يذلا ةفينح يبأ دنع الإ لزعلل عاد كانه ناك

 . ()ةنس نم رثكأ ءاضقلا ىلع

 نونج وحنب ىضاقلا ةيلهأ تلاز اذإ هنأ : ةيعفاشلا بهذمو

 نيكستك ةحلصمبو ء هنم لضفأب وأ للخب هلزع مامإللو « لزعنا
 حلاص مث دجو نإ هلزع ذفنو ء مرح كلذ نم ءيش نكي مل نإف « ةنتف

 . 20ذفني الف ال نإو

 وأ لقع لاوز وأ قسفب يضاقلا لاح تريغت نأ : ينغملا يفو

 لزعني هنإف هطورش ضعب هيف لتخا وأ ءاضقلا نم هعني ضرم
 . ")ادحاو اهجو هلزع مامإلا ىلع نيعتيو « كلذب

 اهيلع يلو يتلا هتلاح ىلع مادام لزعي ال يضاقلا نأ هارأ يذلاو

 فرصت نأل ىوه لزعي الو مامإلا هلزع لزعلا بجوي ام ثدح ناف

 لزع زاوج مدع نأ حضتي كلذبو ةحلصملاب طونم ةيعرلا ىلع مامإلا
 رمألا وهو نيملسملا ءاهقف ريهامج ىدل ررقم رمأ ببس الب ةاضقلا
 . مهتحلصم هيف يذلا

 )١( ص ماكحلا ناسل ۲٦۱۹ .

 )٢( ج عانقإل ٤ ص 25 .

 ) )۳ج ينغملا ٠١ ص ۹۱ .

 -٥٥۔
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 يرسل یی )ی ج
 ی وز ُیج سج

 ۱۸۷۱۷۸۷۱۷۷۸۷ ۔۳۳۰ ۹۷۸۷۱۹ ۲۹۰۹۰

 ةلاسرلا ةمتاخ

o 



 ةمتاخلا

 يف مهؤاهقفو نيملسملا ةمئأ هفلخ |ےیف ةساردلا هذه دعب

 نيبتن ةساردلل الاجم هترتخا يذلا ةنيبلاو يضاقلا عوضوم

 : ةيتآلا قئاقحلا

 اذهو لقاع لك بلطو ء ةيوامس ةلاسر لك ةياغ قح اب ءاضقلا- ١

 هب مهسفنأ اولغشو « نولسرملاو ءايبنألا هالوت  ءاضقلا - رمأ الإ

 ءافلخلاو ءاسؤرلا هالوت امك اهغيلبتب اوفلك يتلا مہتالاسر عم

 . مهتيعر يف نمألل اقيقحت

 ءافلخلا ةيانعو ء ايك هللا لوسر ةيانع عوضوم ناك ءاضقلا نأ- ١

 ةديعبلا دالبلا يف مهريغ هنولوي هب مهمايق عم اوناكف هدعب نم
 . ةلودلا ةرضاح نع

 بجاو نيملسملل ةفيلخلا بصنو « مهل ةفيلخ بصن ةمألا لع ٣۳
 باتكلاو « عامجإلاب كلذ تبث دقو لقعلا هيلع لد عرشلاب
 . ةنسلاو

 لئاسم نم تسيلو . عورفلا لاسم نم ءاضقلاو ةفالخلا- ٤

 ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعملا لئاسملا نمتسسيلو ءيش يف لوصألا

 . اهركنم رفكي ثيحب
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 . دقعلاو لح ا لهأ مهو نآرقلا

 اهوبق رمألا ىضتقي ةرورض ةلأسم رصعلا اذه يف ةمامإلا ددعت - 5

 هللا مكحب سانلا ذخأي دحاو مامأ رطق لك يف نوكي نأ ىلع

 . هنيد سرحیو

 ةعاجشلاو ¢ ةیافکلاو 3 ءاضعألا ةمالس : 2 اہنع دیزتو ضاق

 . ناودعلا درو ةلودلا ةيامح نم هنكمت يتلا

 ءاضقلا لالقتسإل ارظنو « مم ا فعضو « فورظلا ريغتل ارظن -
 مامإلا يف ةبولطملا طورشلا نإف نامزلا اذه لهأ هيلع فراعت امیف

 ردقب  ةلادعلاو مالسالاو ةروكذلاو لقعلاو غولبلا : يه

 الو اهيلع لوصحلا لهسي رومأ يهو « ةيافكلا  ةعاطتسإلا

 ش . اهدوجو ٌرسعتي

 - ملاظملا يلاو : مهنيب نم هل ءافلخ ةيلوت مامإلا تابجاو نم- 4

 يف ةيئاضقلا ةطلسلا نونوكي ءالؤهو ۔ بستحملا  ىضاقلا
 هبساحم نم ءاضقلا هنع زجع امل ةعوضوم یلوألا نأو ء مالسإلا
 لك نيبو « يضاقلا هنع ةفر ال ةعوضوم ةريخألاو « مامالا لامع

 . قارتفا هجوأو قافتا هجوأ اهنم

< 

< 

 ةريخألا ةلاحخ ا هذهو - هضوفي نم وأ مامإلا بجاو يضاقلا دیلقت ۔ ١١

 نوكي دقف ء باختنإلا ةقيرط نم رصعلا اذه يف فرع امل عستت
 نأ مهلا  مظنلا هددحت امم كلذ ريغ وأ ء ةئيه ةيلوتلاب ضوفملا
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 . لیلح ا لمعلا اذهب مايقلل قفوألا راتخي

 . هعونو هنامزو

 عساولا هانعمب يمالسإلا هقفلا نم ذوخأم نوناق نيوكت نم دب٢

 نومصاختملا هب فرعیو < ىضاقلا هب مزتلي ةمئألا لاوقأ نم راتخمو

 جارختسا يف يضاقلا داهتجال رمألا كرت ولو < هيلع نومدقی ام مکح

 « هب مهل مكحي ايف سانلا فالتخا ىلإ ىدألو ء هتقو قاضل ماكحألا

 ةطيرشب ساسم كلذ يف سيلو ءاضقلاب ةمهتلا قاصلا ىلإ كلذ يدؤيو

 يذلا مكحلا فرعت يف هدهج لذبي نأ ىضاقلا ىفكي لب داهتجالا

 اهم نيناوقلا نأل داهتجإلا نع هل ینغ الو « همامأ هلزانلا يف قبطي

 ثدحي ام ردقب دجت ماكحألا نأ مولعمو ثداوحلا غلبت نلف تطاحأ

 نأ دعب ةصاخو ةبعص سيل دهتجملا يف اهرفاوت بولطملا طورشلا - ۳

 دعت نأ ةلودلا ىلعو سانلا رثكو ةفرعملا لئاسو ترسيت

 . نيدهتجملا

 : ةسمخلا ماكحألل عضاخ ةيالولل يضاقلا لوبق مكح- 4

 الو بجي الو  ةمرحلا  ةهاركلا  ةحابإلا ۔ بدنلا  بوجولا

 . ءاضقلا بلط يف لام لذب زوجي

 دحأ لقي ملو ء الالح مرحي الو ءامارح لحي ال مكاحلا مكح 6

 يضاقلا مكحب اضرلاو < مارح ا ةحابإب نيملسملا ءاهقف نم
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 . قداصلا ناميإلا تارامأ نم لداعلا

 لاوحألا نم لاح يف ناك وأ مکاح ا قياضت اذإ مكحلا هركي 5

 نزحلا_رهسلا ةدش « شطعلا  عوجلا ۔ بضغلا : ةيتآلا

 - ساحعنلا ةبلغ  نيشثبخألا ةعفادم - ضرملا  نيطرفملا حرفلاو

 .درلاو رح ا ةدش

 - لقعلا  غولبلا : يضاقلا ةيلوت ةحصل ةبجاولا طورشلا - ۷

  داهتجإلا  ةلادعلا  ساوحلا ةمالس مالسإلا  ةيرحلا

 . ةباتكلاب ةفرعملا  ةروكذلا

 يف مالسإلا ةطيرش لوح سانلا نيب فالخ رودي نأ يغبني ال- ۸

 نيملسملا نیو « مهضعبو نيملسملا نيب مکحی يذلا يضاقلا

 ةلودلا ةدايس نم وه ايف مهضعبو نيملسملا ريغ نيبو « مهريغو
 ذيفنت يف نايفكي ال ههقفو نوناقلا دوجو نأل « ةيمالسإلا

 هردصم نوناقلا ناك اذإ ةصاخبو « هب ناميإلا مدع عم ماكحألا

 . ءامسلا يحو

 نم ءاضقلاو : ءاضقلا ةأرملا ةيلوت يف ةحلصم نيملسملل سيل ۱۹

 . ءاضقلا ةأرملا ةيلوت مدع

 - ملحلا  ىنغلا  ءاهدلا ةدايز مدع  ظقيتلا  ةنطفلا - عرولا
  دحملا مدع  ءاضعألا ةمالس _ بسنلا  نيدلا مدع  ةهازنلا

 . ءالعلا ةراشتسا '
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 عقاولا يف هقف [هلوأ :هقفلا نم نيعونب يضاقلا فصتي نأ بجي ۔١

 مهف نسحو مهتاداعو سانلا لاوحأو . هيف شيعي يذلا

 نأ عيطتسي ىتح ثداوحلا ماكحأ يف هقف : (هيناثو . ىوعدلا

 . اهرظني يتلا ىوعدلا يف مكحي

 نأ بجيو ۔ امردقب ردقتو  ةاضقلا نيعت يف ةيعرم ةرورضلا - ١
 عاونأ نم لكل  ةاضقلا ديلقت يف هضوفي نم وأ  مامإلا راتخي
 . صاخشألا نم هبساني ام ثداوحلا

 وأ . عطقلا اھببسب لصح يتلا تانيبلا رهاوظ ىلع مكحلا موقي - ۳

 نأو « اہنالطب وأ ىوعدلا ةحص يف ىضاقلا ىدل بلاغلا نظلا

 تابثا وأ تابثإلا ىلع ديقال هنأو تابثإلا ءبع عقي يعدملا ىلع
 الو عرشلا اهلبقي يتلا قرطلا يأ نم نوكت ةنيبلاو ہ سكعلا
 دهاوشو نئارقلاب ذخألا يف يضاقلا غلابي نأ يغبني الو اهركني

 . ريبك داسف ىلإ يدؤي كلذ نأل صوصنلا كرت عم لاوحألا

 : يتآلا بيترتلا بسحب يه يضاقلا اهيلع دمتعي يتلا تانيبلا - 4

 نيميلاو لوکنلا  نيميلا  ةداهشلا  ةيمسرلا قاروألا  رارقإلا
 ةدعملا ةيفرعلا قاروألا  نئارقلا ناعللا - ةماسقلا  ةدودرملا

 اهب نيرقملا ىلإ اهيفام ةبسن ةحصو اهتحص تتبث ىتم تابثإلل
 . ةضافتسالاو رتاوتلا

 عقت يتلا ةايحلا نوئش نم وه ايف ملسملا ىلع ملسملا ريغ ةداهش - 5
 يف ةلوبقم ملسملا ريغ هيلع علطي امو . نيفرطلا نیب ةكراشملا اهيف
 يف جرح الو < نايحألا ضعب يف اهنع زرحتلا مدعل نامزلا اذه

 . ارفوتم قدصلا مادم كلذ
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 . قوقحلل ةنايص اهيف ففخي نأ بجي دهاشلا يف ةلادعلا ۔٦

 من اھضعب ناک نإو سانلا اهيلع فراعت ةدوجوم ءايشأ راشتنإلاو

 بهذم نم اذخأ مہنیب عقي ايف ةيبصلا ةداهش لبقت نأ بجي ۔۷

 . یکلا ا بهذملا اهطرش یتلا طورشلا سفنبو كلام مامإلا

 ىلعو « مهتم ريغ غلاب كردم لقاع لك ةداهش لبقت نأ يغبني ۔۸

 لك هرطاخ نع لوزي نأو .دوهشلا قدص نع ىرحتي نأ يضاقلا

 . ةداهشلا ةميق نم صقني ام

 مضي نأ يغبني تانيب نم مايألا هذه يف سانلا هيلع فراعت ام - 4

 ۱ اهتجح يوقي ام لاوحألا دهاوشو < نئارقلا نم اهيلإ

 ام لك يف امهيلع صرحلا يغبني نابجاو نارمأ داهشإلاو ةباتكلا -
 يف ينآرقلا صنلا كلذ ىلع لد تالماعم نم سانلا نيب يرجي

 اه سانلا لبقت نسحو ىخيراتلا فرعلا هدكأو ةنيادملا ةيآ

 . اهتجحب كسمتلاو امهيلإ نانثمطإلاو

 ىضاقلا دري نأ بجي تانیبلا وأ نييعدملا نيب ضقانتلا دنع - ١

 ايعدم موصخ ا نم نيبتي نأ لواحي مث حيجرتلا نكمأ ام تانيبلاو

 ذختي نأو  نيميلا ركنأ نم ىلع ةدعاقلا قبطيو هيلع ىعدمو

 امو نيميلاب ءدبلا يف امأ نيبناجلا دحأ ةيوقتل اقيرط ةعرقلا نم
 . عازنلل اعطاق همكح نوكي نأ ىلع صرحب ایک ةمسقلا يف

 دعب  نيملسملا ءاهقفل ةددعتملا ءارآلا  عساولا يمالسإلا هقفلا - ۲

 -۔٥۔



 عامجإلا دعبو ء ةنسلاو نآرقلا نم اھتلالد يف ةيعطقلا صوصنلا

 ديب اذخأ هعمتجم يف يمالسإلا عیرشتلا دارأ نل بصح ردصم

 مهب ریسلاو فارحنإلا نم ةمألل اظفحو لدعلا قيقحت ىلإ سانلا

 . ميقتسملا قيرطلا ىلع

 نماعنم هودع ىلعو نوندألا هبراقال همكح نم يضاقلا عني ۔٣

 . ةمهتلا

 . ريغ ال مهلمعب
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 يرق ےس ںس
 ې ورا نود ےس

  CONN۔ ٠۸۷ 3 ۲٢٢۳ ۔۲۲ ت ۷۸۷۱۸۷

 « عجارم ا »

 ١ هللادبع نب ميهاربإ قاحسا وبأ نيدلا باهش : مدلا يبأ نبا- -
 ةنس يفوتملا يعفاشلا يومحلا مدلا يبأ نباب فورعملا ١٤٦٦ ھ -

 ةاضقلا ىضاق .
 تاموكحلاو ةيضقألا يف تاموظنملا رردلا - ءاضقلا بدأ باتك

 ء۱۹۷۰ ةنس . يليحزلا ىفطصم دمحم روتكدلا قيقحت -
 قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمجم تاعوبطم .

 ةعيرشلا ةيلكب ذاتسألاو روتكدلا : ديمحلادبع ميهاربإ- ١
 . رهزألا ةعماج  نوناقلاو

 ةبتاكلا ةلآلا ىلع تاركذم - ء۱۹۷۰ ةنس  مالسإلا يف ءاضقلا
 . ةيعرشلا ةسايسلا مسق - ایلعلا تاساردلا بالطل

 يأ نب يلع نب ميهاربإ نيدلا ناهرب يضاقلا : نوحرف نبا- ٣
 ةنس يفوحلا  يندملا يكلاملا نوحرف نب دمحم نب مساقلا
 . اه 48

 ۔ھ ۱۳۷۸ ةنس . ماكحألاو ةضقألا لوصأ يف ماكحلا ةرصبت

 ةبتكم  كلاملا يلعلا حتف شماه  ةريخألا ةعبطلا ۔ ء۸

 . ةرهاقلا  يبلحلا يبابلا یفطصم
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 زوريفلا فسوي نب يلع نب ميهاربإ قاحسا وبأ : يزاريشلا- <

 . ه ٤۷٦ ةنس یفوت لا يزاريشلا يدابآ

 _ ه ٣۳٣١ ةنس . يعفاشلا مامإلا بهذم هقف يف بذهملا

 . ةرهاقلا - يبلحلا يبابلا ىفطصم ةبتكم

 يبأ نب دمحم نميلا يبأ نب ميهاربإ ديلولا وبأ : ةنحشلا يبأ نہا ۔ ٥

 اه ۱۳۹۳ ةنس ماكحألا ةفرعم یف ماكحلا ناسل . لضفلا

 . يبلحلا يبابلا ىفطصم ةبتكم  ةيناثلا ةعبطلا م ۳

 ٦ مالسإلا خيش  يروجيبلا دمحم نب ميهاربإ : يروجیبلا۔ .
 ۔ھ ۱۳۸۵ ةنس - يناثلا مسقلا ديحوتلا ةرهوج ىلع ديرملا ةفحت

  65رهزألاب ةينيدلا دهاعملا ةرادإ .

 ءايحا راد ةعبطم  يزغلا مساق نبا حرش ىلع يروجيبلا ةيضاح ۔۷

 يبلحلا يبابلا ىسيع - ةيبرعلا بتكلا .

  ۸ءاملع نم  ينيسحلا دمحم نب ركب وبأ نيدلا يقت : نصح ا

 يرجح لا عباسلا نرقلا .

 بتكلا ءايحإ راد  راصتخإلا ةياغ لح يف رايخألا ةيافك

 ةيبرعلا .

  ۹ةعيرشلا ذاتسأ  ينيسحلا ميهاربإ دمحأ : ميهاربإ دمحأ_

 ةنس يفوت - قوقح ا ةيلك - يعرشلا ءاضقلاةسردم يف ةيمالسإلا

  64٤اه ۲۵ ۱۹ ٦

 ةنس ۔ هقفلا لوصأ ملع  ۱۳٣۷راد ةبتكم . م۱۹۳۹ ۔ھ

 ةرهاقلا راصنألا .

 ۔ - ٣٥٥



 وبأ  يديبزلا يجرشلا فيطللادبع نب دم أ : يديبزلا-٠
 عماجلا ثيداحأل حيرصلا ديرجتلا  يديبزلا رصتخم - سابعلا
 ةبتكم  ةعبارلا ةعبطلا . م ۱۳۷٣ ه  ۱۹٠١ ةنس حيحصلا

 . يبلحلا يابلا یفطصم

  نراقملا هقفلا ذاتسأ ۔ روتكدلا ۔ يرصحلا دمحأ : يرصحلا-١

 . رهزألا ةعماج  نوناقلاو ةعيرشلا ةيلك

 -ه ۱۳۹۹ ةنس يمالسإلا هقفلا يف تابثإلا ةلدأ  ءاضقلا ملع

 . ةرهاقلا  ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم  ىلوألا ةعبطلا م 8

 . ةيميت نب میلح ادبع نب دمحأ سابعلا وبأ : ةيميت نبا ۔۲

 قيلعتو قيقحت - ةيعرلاو يعارلا حالصإ يف ةيعرشلا ةسايسلا
 ۔ھ ۱۳۹۰ ةنس .روشاعدمحأ دمحم -انبلا ميهاربإ دمحم

 . ةرهاقلا ۔ بعشلا ةبتکم ۔ ء۰

 يفوتملا يولهدلا هللا يلو ہاش۔ ميحرلاد بع نب دمحأ : يولهدلا ٠

 . ه ٢۱۱۷٦ ةنس

 ديلقتلاو داهتجإلا ماكحأ يف ديحلا دقع ةلاسر  ديلقتلاو داهتجإلا

 ةفاقثلا ةلسلس م955١ ةنس نامسلا هللادبع دمحم قیقحت

 . ةرهاقلا  رشنلل ينفلا بتكملا ةيمالسإلا

 ينالقسعلا رجح نب دمحم نب دمحم نب يلع نب دمحأ : رجح نبا- 4

 ةعبطلا م 1959 اه ۱۳۸۷ ةنس  يراخبلا حرشب يرابلا حتف

 . یبلح ا يبابلا ىفطصم ةبتكم ۔۔ ةريخألا
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 یکلام ا يودعلا دماح يبأ نب دم أ دمحم نب دمحأ : يریدردلا ۔٥

 ۔ ھ١١٢٥ يفوتملا
 كلام مامإلا بھذمل كلاسم لا برقأ رصتخ ىلع ريغصلا حرشلا

 ىفطصم ةبتكم  ةريخألا ةعبطلا م ۱۹۱۲ ۔ ھ ۱۳۷۲ ةنس

 . یبلح ا يبابلا

 يفوتملا يدنجلا قاحسا نب ليلخ رصتخ ىلع ريبكلا حرشلا ۔٦

 . ةيبرعلا بتكلا ءايحا راد ةبتكم ه ٦

 يفنحلا  يدادغبلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ : يرودقلا ۔۷

 .(اه :ةمل_اه ۳۹۲ )

 فيلأت باهشلا یمست تاقيلعت هيلعو - باتکلا ۔ يرودقلا نتم

 اه ۱۳۷۱ ةئس ةزمح هللادبع . ىغارملا ىفطصم هللادبع

 . يبلحلا يبابلا ىفطصم ةبتكم ةعبطلا م ۲

 . ( ه ١١5١ ) يكلاملا يواصلا دمحم نب دمحأ : يواصلا ۔۸

 ةعبطلا م۱۹۱۲ ه ۱۳۷۲ ةنس  كلاسملا برقأل كلاسلا ةغلب

 . یبلح ا يبابلا ىفطصم ةبتكم  ةريخألا

 يكملا رجح نب يلع نب دمحم نب دمحأ : یمتیفا رجح نبا 8

 ةعبطلا ل ۱۹۷۰ اه ۱۳۹۰ ةنس رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا

 . يبلحلا يبابلا ىفطصم ةبتكم ةيناثلا

 يأ بيطخلا نب لیعامسا : ءادفلا وبأ نيدلا دامع : ريثك نہا ٠“

 . ( ه ۷٠١-۷۷٤ ) يعفاشلا ريثك نب رمع صفح

 ۔ 000 -



 دمحأ دمحم « مينغ زيزعلادبع : قیقحت ۔ میظعلا نآرقلا ريسفت

 ةبتكم . ء۱۹۷۱ ةنس رياني  انبلا ميهاربإ دمحم « روشاع

 . بعشلا راد

 ينوتمل ا يلحلا نسحلا نب رفعج نيدلا مجن مساقلا وبأ : ىلحلا ١

 ء۱۹۱۸ ۔ ھ ۱۲۷۸ - ةيمامإلا هقف يف عفانلا رصتخم لا ھ٦

 . ةرهاقلا ۔ فاقوألا ةرازو  ةيناثلا ةعبطلا

 ١ راشتسملا : ينويسب ليمج- .

 لا ےمج رس تاب الا لوص ١ ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم  اعضوو اعرش تاشالا لوصأ
  ۱لوألا باتکلا ۔ ء۱۹۸۰ -ه .

 مالسإلا خيش  يراصنألا ایرکز یی وبأ : يراصنألا 7

 ةعبطلا بالطلا جہنم حرشب باهولا حتف ) ۸۲٦ -۹۲٦(

 ۔ يبلحلا يبابلا ىفطصم - م۰٠۱۹ ۔ھ ۱۳٦۹ ةنس ةريخألا

 . ىمرجيبلا ةيشاح شماه

 ةعبطلا شماهلاب لوصولا بل  لوصولا بل حرش لوصولا ةياغ- 84

 يبابلا ىفطصم ةبتكم - م ۱۹٤١ -ه ١١5٠ ةنس ةريخألا

 . ىبلحلا

 - ۹۲٢ ) ركب نب دمحم نب ميهاربإ نب نیدبعلا نیز : ميجن نہا 5
 . ( ھ۰٢۹

 قیقحت  ناعنلا ةفينح يبأ بهذم ىلع رئاظنلاو هابشألا

 ةسسؤم م 1958 -ه ۱۳۸۷ ةنس ليكولا دمحم زيزعلادبع

 . هرهاقلا ۔ عيزوتلاو رشنلل هاكرشو يبلحلا

 ۔ - ٤٣٥٥



 يابلا ىفطصم ةبتكم م ۱۹۳١ ۔ھ ٣۳٥١ ةنس لوألا

 . ىبلحلا

 . راشتسملا _ مالسلادبع دعس : بيبح ۔۷

 ىلعألا سلجملا رادصإ ۔ ۱۸۹ ددعلا  مالسإلا يف ىروشلا

 . ء۱۹۷۲ - ھ ١195 ةنس ةيمالسإلا نوئشلل

 . ( باهولا حتف رظنا )  بالطلا جہنم ىلع ةيشاح

 . سمش نيع ةعماج قوقح ا ةيلك دمحم نايلس : يوامطلا ۔۹

 ركفلا ينو ةرصاعملا ةيبرعلا ريتاسدلا يف ثالثلا تاطلسلا

 ةنس ةعبارلا ةعبطلا  ةنراقم ةسارد  يمالسإلا يسايسلا

 . ةرهاقلا  يبرعلا ركفلا راد م 8

 ٠ دلجم ةنسلا هقف . خيشلا : قباس ديسلا_ ٣ ىلوألا ةعبطلا -

 ركفلا راد م۱۹۷۷ ھ۷ .

 ليلكألا رهاوج . يرهزألا يبآلا عيمسلادبع حلاص : يبآلا ١"

 يبابلا ىسيع - ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ۔ ليلخ رصتخ حرش
 . يبلحلا

 هللا فطل نب يلع نب نسح نب قيدص بيطلا وبأ : قيدص ۔۲
 . ه ۱۲٢۸ ةنس دولوملا يراخبلا يجونقلا ينيسحلا

 ء۱۹۳۸ ۔ ھ oV ةنس  لوصألا ملع نع لومألا لوصح

 . ةرهاقلا ةيراجتلا ةبتكملا

 ۔ ۷٥>ص-



 . ةرهاقلا  ثارتلا ةبتکم  ةيهبلا رودلا حرش ةميدنلا ةضورلا - ۳

 ةنس ةيناثلا ةعبطلا  ماكحألا تايآ ريسفت نم مارملا لين ۔٤

 . ةرهاقلا ةيراجتلا ةبتكملا م٦٦۱۹ ۔ ھ٣

 - ١٥٥ ) ميهاربإ نب نحرلادبع نيدلا اهم : يسدقملا ۔٥

 دمحأ ةنسلا لهأ مامإ هقف يف  ةدمعلا حرش ةدعلا . ( ه 4

 قفوم مالسإلا خيش فيلأت ةدمعلا نتم  ينابيشلا لبنح نب
 (ه ٥٤١-٦۲۹ ) ةمادق نب دمحأ نب هللادبع دمحم وبأ نيدلا

 . ( رصم  ةضورلا  ةيفلسلا ةبتكملا

 ينابيشلا عيبدلاب فورعملا يلع نب نمحرلادبع : عيبدلا ۔٦
 . ه 4:45 يفوتملا يعفاشلا يديبزلا

 ةعبطم  لوسرلا ثيدح نم لوصألا عماج ىلإ لوصولا ريسيت
 . ىبلحلا يبابلا ىفطصم

 يفوتملا يطويسلا لامکلا نب نمرلادبع نيدلا لالج : يطويسلا ۔۷

 راد  ةيعفاشلا هقف عورفو دعاوق يف رئاظنلاو هابشألا ه5

 . یبلح ا يبابلا ىسيع  ةيبرعلا بتكلا ءايحإ

 . نوناقلاو ةعيرشلا ةيلكب ذاتسألا  هوطع لاعلادبع : ةوطع ۔۸

 مسق - ايلعلا تاساردلا ةبلطل  ىئاضقلا ماظنلا يف تاركاذم

 . ةبتاكلا ةلآلا ىلع ةبوتکم ةيعرشلا ةسايسلا

 . اقباس  ةعيرشلا ةيلكب نوسردملا  يربربلا فسوي دمحم
 ۔ ۱۳٣۷ ةنس ةيناثلا ةعبطلا  ىمالسإلا عيرشتلا خيرات

 -۔۸-



 _ قر
 رع ے39 ےس

 . ةيمالسإلا قرشلا ةعبطم م ۳4

 يفوتملا ةمادق نب دمحم نب دمحأ نب هللادبع دمحم وبأ : ةمادق نبا ٠

 ./م ۱۲٢۲۳ ها

 دمحم قيقحت ۔ ھ٣٣۳ ةنس يفوتملا يقرخلا رصتخم ىلع ينغمل ا

 م ۱۹۷۰ ۔ھ ۱۳۹۰ ةرهاقلا ةبتكم  دياف باهولادبع

 ١< يواقرشلا يزاجح نب هللادبع : يواقرشلا ) ٠٠١١

  ۲٦رصتخم حرش يدبللا حتف . مالسإلا خيش ( ه

 ةبتكم م ۱۹۵۵ . ه ۱۳۷۰ ةنس ةعبارلا ةعبطلا - يديبزلا

 دج لضفلا يبأ دومح نب دودوم نب دومحم نب هللادبع: ىلصوملا ۔۲

 . ه ٣۸٣ یفوتم ا - نيدلا

 ةرادإلا- ھ۰ ۔ ےھ ١م ۰ ةئس . راتخملا ليلعتل رايتخإلا

 . ةيرهزألا دهاعملل ةماعلا

 قوقحلا ةيلكب قباسلا ذاتسألا ۔ فالخ باهولادبع : فالخ ۔ ۳٣

 يف ةيمالسإلا ةلودلا ماظن وأ ةيعرشلا ةيسايسلا ةرهاقلا ةعماج

 . ۱۹۷۷ اه ۱۳۹۷ × ةيلاملاو ةيجراخلاو ةيروتسدلا نوئشلا

 . راصنألا راد

 ةعبطلا  يمالسإلا عيرشتلا خيرات ةصالخو هقفلا لوصأ ملع

 عراش  رصنلا ةعبطم -م405١1-ه ۱۳۷١ ةنس ةعباسلا

 . ةرهاقلا . شيحلا

 ۔ ۹ د



 ينادشارلا ليلحلادبع نب ركب يبأ نب ىلع نسحلا وبأ : یناتبغرملا -

 ميحرلادبع خيشلا ةعجارم 93 يدتبملا ةيادب حرش ةيادهملا

 ىفطصم ةبتكم . ء٦۱۹۳ - ھ١٣۱۳  يودعلا ىفطصم

 ۱ . یبلح ا يبابلا

 ه )۳۸٤٣ ىبسلدنألا دمحأ نب يلع دمحم وبأ : مزح نہا ٥

 ةعابطلا ةرادإ اه ١ه١ ةنس ةعبط لحملا . (ه 7

 . ةرينملا

 ةعماجب ةيمالسإلا ةعيرشلا ذاتسأ هللا بسح ىلع : هللا بسح - 5

 ةسماخلا ةعبطلا  ىمالسإلا عيرشتلا لوصأ . اقباس ةرهافلا

 8 رصمب فراعملا راد ةبتكم . 3 ۱۹ ۷٦ - ھ 1۳۹ ٦

 يسلبارطلا ليلخ نب يلع نسحلا يبأ نيدلا ءالع : يسلبارطلا - ۷
 نم نيمصخلا نيب ددرتي ايف ماكحلا نيعم . ه ۸٤٤ یئوتملا

 ةبتكم ۔ م ۱۹۷۳ ھ ۱۳۹۳ ةنس ةيناثلا ةعبطلا  ماكحألا

 يرصبلا بيبح نب دمحم نب يلع نسحلاوبأ : يدرواملا - م

 ظ . ه ٥٥٤ ةنس يفوتملا يدادغبلا
 ةنس ةيناثلا ةعبطلا  ةينيدلا تايالولاو ةيناطلسلا ماكحألا

 . يبلحلا يبابلا ىفطصم ةبتكم - م 1933 -ه 5

 -ه ۱۳۹۱ ةنس ناحرسلا لاله ىيحم قيقحت ۔ یضاقلا بدأ ۔ ۹

 . داشرإلا ةعبطم ۔ فاقوألا ناوید ةسائر  دادغب م 0١

 سل 066 -



 ٥ ةنس يفوتملا مالس نب مساقلا مامألا : ديبع وبأ ۔  ۲٢٢ہھ .

 الأموال  ةنس ىلوألا هعبطلا ساره ليلخ دمحم قيقحت

  ۸ةرهاقلا  ةيرهزألا تايلكلا ةبتکم ۔ م ۱۹۸ -. ه .

 - حاحصلا راتخم .ركب يبأ نب دمحم مامإلا : يزارلا رداقلادبع ۔١
 . ىبلحلا يبابلا ىسيع ةبتكم . ء۱۹۳۷ ۔ ھ٥

 فورعملا ركب يبأ نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا سمش : ميقلا نبا ۲

 . ھ٢٥۷ يفوتملا ةيزوجلا ميقلا نباب

 دعس فوؤرلادبع هط ةعجارم  نيملاعلا بر نع نيعقوملا مالعا
 نب مالسلا دبع ةبتکم . ء۱۹۱۸ ھ۱۳۸۸  ةديدج ةعبط

 ۔ لورقش نب دمحم

 . اھتبتکمو ةيرصملا ةعبطملا  دابعلا ريخ يده يف داعملا داز ۔ ۳

 ىقفلا دماح دمحم قيقحت  ةيعرشلا ةسايسلا یف ةيمكحلا قرطلا ٤

 ۱ ةرهاقلا . ةيدمحملا ةنسلا ةعبطم - م ۱۹۳ - ه ۱۳۷۷ ہنس

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ذاتسأ - ةرهز وبأ دمحأ دمحم : ةرهز وبأ ۔٥

 . اقباس  ةرهاقلا ةعماج قوقحلا ةيلكب

 . يبرعلا ركفلا راد . م ۱۹١۷ - ه ۱۳۷۷ - هقفلا لوصأ

 . ةرهاقلا

 رادلا م ١45 له TA ۔ مالسإلا ف ةيلودلا تاقالعلا _ 05

 . ةرهاقلا  رشنلاو ةعابطلل ةيموقلا

 م٦٦۱۹ يناثلا مسقلا  يمالسإلا هقفلا يف ةبوقعلا ةفسلف ۔۷

 ۔ ٦٥



 . ةيلاعلا ةیبرعلا تاساردلا دهعم جارخا

 ةبتكم ۱۷۷ ددعلا ۔ باتک فلألا ةلسلس  ةيمالسإلا بهاذملا _

 . زیم|محلا بادآلا

 - ۱۹٥۱۸ ةنس ةيمالسإلا ةفاقثلا ةسلس  ةيمالسإلا ةدحولا_- 48

 ةياغ . يراصنألا ىلمرلا دمحأ نب دمحم نيدلا سمش : یلمرلا ۔۰

 ةنس ةريخألا ةعبطلا كلام مامألا بهذم ىلع يوتفلا يف كلاملا

 . يبلحلا يبابلا ىفطصم ةبتكم . م۱۹۵۸ ھ۸

 دشر نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب دمحم ديلولا وبأ : دشر نبا- ۲

 . ه 590 ةنس يقوتملا ىسلدنألا یکلا ا یبطرقلا

 « قباس ديس خيشلا ميدقت  دصتقملا ةياهنو ةیاہنو دهتجملا ةيادب

 . ةرهاقلا - ةثیدح ا بتكلا راد ةبتكم م 191/5 دومح

 - مالا . مامإلا ۔ سيردأ نب دمحم هللا دبع وبأ : يعفاشلا - 7

 . ةرهاقلا ۔ بعشلا راد ةبتکم - م۱۹۱۸ ھ۸

 . ھه ۳
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 ةبتكمو ةعبطم  ماكحألا ةلدأ نم مارم ا غولب حرش مالسلا لبس

 . ةرهاقلا ۔ حيبص ىلع دمحم

 اه ۱۱۹۸ ) نيدباع رمع ديسلا نب نيمأ دمحم : نيدباع نبا 5

 ريونت حرش راتخملا ردلا ىلع راتحملا در ةيشاح . ( هه ۲

 ىفطصم ةبتكم . م 1455 ۔ ھ ۱۳۸۲ ةيناثلا ةعبطلا  راصبألا

 . يبلحلا يبابلا

 مسق سيئر  ةدابع سينأ دمحم خيشلا ذاتسألا : ةدابع سينأ ۔٦

 . رهزألا ةعماج  نوناقلاو ةعيرشلا ةيلكب نراقملا هقفلا

 ةيناثلا ةعبطلا  ةنراقم ةيهقف ةسارد  ةنسلاو باتكلا یف ءاضقلا
 رهزألاب ةيدمحملا ةعابطلا راد ۔ ء۱۹۷۸ ھ۸

 . ةرهاقلاب

 ةنس يفوتملا ىلبنحلا ءارفلا نيسحلا نب دمحم : ىلعي وبأ ۔۷

 ۱ ھه ۸

 ةبتكم م ۱۹٦١ ۔ ھ ۱۳۷۲ ةيناثلا ةعبطلا  ةيناطلسلا ماكحألا

 . يبلحلا يبابلا ىفطصم

 يواتف . رانلا بحاص ۔ اضر ديشر دمحم ديسلا : اضر ديشر
 ةيرصملاو ةينامثعلا مكاحملا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةمهم

 نيدلا لامج خيشلا  يعامتجالا حالصإلا يف ثحابمو

 رانملا ةعبطم ۔ اضر ديشر « هدبع دمحم خيشلا  يمساقلا

 . م ۱۹۲۱ ۔ھ ۱

 ةيمالسإلا ةعیرشلا ذاتسا -روكدم مالس دمحم 7 روکدم ۹

 . ةرهاقلا ةعماج قوقح ا ةيلكب



 ةضہنلا راد ۔ م ۱۹۷١ ةنس ىلوألا ةعبطلا  ةلدألاو ماكحألا

 . ةرهاقلا  ةيبرعلا

 . ةیبرعلا ةضہنلا راد م ۱۳۸١ - ۱۹٦٤١ - مالسإلا يف ءاضقلا -

 ةماعلا هتايرظنو هرداصمو هخيرات  يمالسإلا هقفلل لخدملا ١

 ےضہنلا راد ۔ م ۱۹٦۹ -ه ۱۳۸۹ ةنس ةعبارلا ةعبطلا

 . ةيبرعلا

 نرقلا ءاملع نم بيطخلا ينيبرشلا دمحم خيشلا : بیطخلا 57
 ۔ عاجش يأ ظافلأ لح يف عانقإلا . يرجهلا رشاعلا

 . ةيرهزألا دهاعملل ةماعلا ةرادإلا ۔ م ۱۹۷١ ۔۔ھ 57

 يبأل جاهنملا نتم ىلع جاہنمل ا ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ راتخملا ىنغم ۔٣

 نرقلا يف ةيعفاشلا مالعأ نم يوونلا فرش نب ىبحي ايركز

 ىلابلا ىفطصم ةتكم 2 ۱۹۱۸ - ھ ۱۳۷۷ - يرجملا عباسلا

 . یبلح ا

 دملا نوناقلا عورشمو يمالسإلا هقفلا . قيفش دمحم : یناعلا ۔٤

 تاساردلا دهعم جارخا م ٥ ةيبرعلا دالبلا يف دحوملا

 . ةرهاقلا  ةيلاعلا ةيبرعلا

 . ىبلحلا يبابلا ىسيع  ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد  ريدردلل

 -هكش



 ةرق . نیدباع نبا لجن يدنفأ نيدلا الع دمحم : ءالع دمحم _ ۷٦

 ١١559 یکفصخح ا نيدلا ءالع دمحم : ىكفصسحلا _ ۷

 . ٠١( عجرملا رظنا ) يفنحلا يشاترمتلا هللادبع

 ةنس دومحم نسح نمرلادبع ميدقت - ةفينح يبأ مامإلا دنسم ۔۸

 . زیم|ےلاب اهتعبطمو بادآلا ةبتكم م ۱۹۸۱ -ه ١

 فراعملا ةرازوب شتفملا ۔ يروجابلا ىفيفع دمح : یرضخلا ۔۹

 ةبتكملا .م 1978ه ۱۳٥۸ ةشلاشلا ةعبطلا  هقفلا لوصأ

 . ةرهاقلا _ ةیراجتلا

 ھ۶۸ ةسماخلا ةعبطلا  ىمالسإلا عيرشتلا خیرات - ۸۰

 . ةيراجتلا ةبتک لا م 4

 - ھ ٥٤٥٤٥ ) نيدلا رخف ۔ بیطخج ا رمع نب دمحم : يزارلا ۔۱

 ۔ (ھ ٦

 ةبتکم دعس فوؤرلادبع هط ميدقتو ةعجارم  نيدلا لوصأ

 . ةيرهزألا تايلكلا

 .(ه١٠0١١ )1١1/7- دمحم نب ىلع نب دمحم : يناكوشلا - ۲

 . ىبلحلا

 ۔ 6586 -



 رايخألا ديس ثيداحأ نم رايخألا ىقتنم حرش راطوألا لین م
 ۔ يراوهلا دمحم ىفطصم « دعس فوؤرلادبع هط قيقحت

 . ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم ۱۹۷۸ ۔ ھ۸

 ھ٥٥٥ ةنس یفوت ا دمحم نب دمحم نب دمحم دماح وبأ : ىلازغلا ۔٤

 . هيقفلا مامألا

 العلا وبأ ىفطصم دمحم قيقحت  داقتعإلا يف داصتقالا

 . ةرهاقلا  نيسحلا  يدنجلا ةبتكم . م 1417ه ١8

 . عیزوتلاو رشنلاو ةعابطلل هقفلا راد م ]۸۰٥۵-۱۹۱١

 يدابآ زوربضلا بوقعي نب دمحم : نيدلا دم : يدابآ زوريفلا 75

 ةيناثلا ةعبطلا  طيحملا سوماقلا(ه ) ٦۳١ - ۷١١

 . يبلحلا يبابلا یفطصم ةبتكم - م ۱۹١۲ - ھه ۷۱

 -ةرصاعملا مظنلاب انراقم يمالسإلا مكحلا ماظن ماعلا نوناقلل
 : ةرهاقلا - يبرعلا هقفلا راد م ۱۹۷۳ ةيناثلا ةعبطلا

 . رهزألا عماجلا خيش - ربكألا مامألا ۔ توتلش دومحم : توتلش ۔۸

 . ةرهاقلاب ملقلا راد  ةعيرشو ةديقع مالسإلا

 ٨۸ ه  يفنحلا  رسفملا مامإلا .
 بعشلا راد ۔ بعشلا باتك ۔ وک ةنس  ةغالبلا ساسأ .

 ۔ 2“



 . يورها نيدلا نيعم : نيكسملا الثم ۔۰

 نب هللادبع : تاكربلا يبأل ةيفنحلا عورف يف قئاقدلا زنك حرش

 ىبتكلا قيفوت دومحم ةقفن ىلع عبط  يفسنلا دمحأ
 رهزألا ناديمب

 .م ۱۹۳ سس ۵٥

 . فيرشلا رهزألا ءالع نم : فصان يلع روصنم ۔۱

 لومأملا ةياغ هيلعو  لوسرلا ثيداحأ یف لوصألل عماجلا جاتلا

 . توريبب ركفلا راد ۔ م ۱۹۳١ ۔ھ ٥

 سیردا نباب فورعملا يلبنحلا سنوي نب روصنم : يتوهبلا ۔۲
 ۔ عنقتسملا داز حرشب عبرملا ضورلا (ه ) ٠٠٠١-٠٠١١

 نتم ا - ينابيشلا لبنح نب دمحأ ةنسلا مامإ هقف يف عنقملا رصتخم

 ۔ يواجحلا دمحأ نب یسوم اجنلا يبأ نيفلا نيدلا فرش ةمالعلل

 . اهتعبطمو ةيفلسلا ةبتكملا ۔ ھ۲

 يضاقلل لوصألا ملع ىلإ لوصولا جابنم حرش يف نايبلا ةوفص
 . ةرهاقلا  ةيرهزألا تايلكلا ةبتکم  يواضيبلا للادبع

 ۔ ۸۸س



 لوألا لصفلا

 : لوألا ثحبم لا

 0 اب مامألا بصن مكح

 .e نیدلب ف نيمامإل ةمامألا دقع

 . . . نيملسملا ءاسؤرل ةرصاعملا ءاسألا

 092. مامإلا يف ةبجاولا طورشلا

 ةرصاعملا مظنلا يف لمعلا هيلع يرجي ام

 یناٹلا ثحبملا

 ةي ۷ ةفيلخلا رايتخا قرط

 911811113. ةعيبلا ةقي

 09 7 فالختسالا ةقی

 009ت بلغتلاو رهقلا ةقی

- 
- 

 تر

 جال ےیل رج
 ی وزا نجد ںلھ

WWW.FNOSWArFAE. تان 

a gmها ف هو ع ا.ه هاهو فو  

 م ھے ها هع عا وم وو وہ

 ماع .ا. وم معا عی ع ےہ

 ما. ها و ھے مووی ھ مھ ھو

 ه ده و هع هم ممے اج مد ¢ ®«

 و اف هع واه هواه. اه دعاه مہ

 هو ي ي ع وي ي ي ي ي مہ

 eng enema پیا ھے ماہ

 ماع عج مو وے عام وي«

 د مم وي و وي ي ع وي پی وي ي و

 مه ا. و و و ا. یے ج و و ي ي و

 هادو د و و د و ي ج و وي يه وي هي



 7 ژٗۂ]] ڈا ا ئسئسلولولیوٌِیِپ[پی 10 ٦ مامألا ءافلخ

 ٦ز7٘ہ ہا اسلم 117+1 ءاضقلا دیلقت

 0911 ةيالولا اهب دقعنت يتلا ظافلألا
 تپ ءاضقلا صيصخت

 099 مامإلا ہاری اب مكحلا يضاقلا ديلقت

 يف فيعضلا لوقلاب مكحلا زوج له
 ens ريغلا بهذم وأ بهذملا

 رخآ ضاق ىلإ مکححا لقن زوج له

 ...TO) 0۰ - قيفلتلا - نعم بهذم ا مار



 ھی ویٹو می یو و٤ف می ھم < 7 ةلاسرلا هتنمضت ام

 يناثلا لصفلا

 لوألا ثحبلملا

 ecer ءاضقلا

 9 1 101 ءاضقلا نم ضرغلا

 ۸ /9ٰ۹ٰو(۹۷ , + ٗ--چ0 ءاضقلا ةیعورشم لیلد

 79 ت7 ءاضقلا مکح
 +111 3ث يضاقلا لضف
 . . امارح مرحي الو امارح لحي ال يضاقلا مكح
 9 1111 ىضاقلا مكحب اضرلا

 اهيلع وهو ىضقي نأ ىضاقلل هركي يتلا تالاحلا

 : يناثلا ثحببملا

 ece ىضاقلا ف اهرفوت بجاولا طورشلا

 eser لقعلاو غولبلا

 ہاائقکییوی بی 6بةهٰؾ ةيرحلا
 0 مالسإلا
 : ساوحلا ةمالس

 0911111 (ناسللا  نذألا  نیعلا)

 قت ..ہ)إنز ااججًجسجاؤذالتسآس ۹۶۰ ةلادعلا

 ھم ھے جا ود و ےہ

 ه ھم ع هه مم مہ

oan a o QQ می 

 a ھ ھ ي ھ وي و

 IQ o جے عا یے موہ

oo u a ھی 

 oo مے عم *م ھ ما

 o مع مم ے دق

 ھم اه عا ھد ھو »



 9811111 ةنطفلا  عرولا

 090016 ىنغلا  ءاملعلا ةراشتسا
 نیہ نیدلا مدع - ةهازنلا - ملح ا

 ecu ءاضعالا ةمالس _ بسنلا

 ثلاثلا لصفلا

 onu ھم مے مے o وه هام ع ھ هه

 م0969 ي ويو ي مم و ي مو مو

 و د يم جي ي وي مد ي س هوا ع

 ھ 5 ف وج ھے عادوا هه ہم ےن

 ٭ و ھ م ها مع وي وي یم عا ي هه

 مھ ھم و هاه و منھ ي ي هاه

Qa Sw»مے ھم مع ده یے بی ھم مم  

 ھم ها اع مم ہے مے جو وع ھ عم

 م له ھی هد ے دی و ھم اى

 ھ ده عام م اه یے جج مو ےہ

ue +4811111168181 

 :لوألا ثحبملا

 7818332 هللا یف ةنیبلا - ةنيبلا
 هاما. هادف اھ لاق د. ده دز دق اه هادف دعاه اد ع٤د والا ةنيبلاب رمألا ليلد



 9999090 رارقإلا ةبصنأ

 انا س-:-,, 7 ٣ نودھشی نم

 تن نر لٹ عامسلا ةداهش

 ھی ماو او ادناه مل هاو ےل ةريخلا لهأ ةداهش

 ns ةداهشلا ةبصنأ

on Km یے ےہ 

 نیمیلا

 يضاقلا سلجم رضحت مل يتلا ةنيبلا عم نیمیلا

 م 3 2 2 + + < هيلع ىعدملا هيف فلحتسی ام

 پی55 ٹ٣ لوكتلا

 o a وع عاهد هاه ي وي ي ج ھ مم و هه هداه ھ قی _

 د وي و ھم وع

 ما ع هاف ع مہ

a ea ھے ہ 

 ه ه هاه م ھ ٭

 م ع هاه اما و اہ

 ھم ھ ٭ مایہ

 هاه e عاقل

 ادع د قواه عو مے

 “o معاه هاه.

 ھے عی عم مع

 e ھم ھم هی

 ھم مم معا ھ ےہ

 أٌائنئف ٗ ۶۰ فلخح ا ن وکی اذ اذاب



 تی تو دیلا

 911222 يضاقلا ملع

 013 30 ةضافلتسإلاو رتاوتلا

 +9 - قئاثولا

 ةيمسرلا ةقرولا طورش
 ةبوتكملا قاروألا يف انؤاهقف لوقي اذام

 ةنيادملا ةيآ يف ةسارد

 ىرخأ تانايب

 0 ریہ اائلو+پس rns ىضاقلا لزع :اعبار

 eres ةقعاخلا

 کد ل ا يي يي عجارملا

 ام مه »ع یم و مے و ساه هاهو عا »اه

 .٠ ها ء ھ ھ ها فاو ھم ےہ جم oO QQ هاه

 يل لع هاه و مہ

 مام ادم ا وے وج راه « وی a عا

 una aS ع عا ھ ھم

 همه ا. ھم ود می ع مع om و جمی

 مے ها ھم مو ھم مھدی ا” مرہ

 مے ھ مد هه ها. هاه واع ھو

 مے اه د. ھم مے ھو دے ما اھ عو

 a مے عا عے وے ®

 ھم تھ عو عا عج ي ي ي « ي وي مو يك ي س اپ

 ھھ ھے یے فی و و ساه ي و ج و ي ھو ما اے دم ھم ساهل ساهل مے

 ماع. می و و ي وي ھم جك ھم ھم ي هده ها ھے ھی عد ای ھم ههه

 وي ود ھ مم يك مم می فو وي ى۔ ے هع ے ھ ها هاه هاه ھے و پی ھ و ٭

 و ھم ي ور وي ھم و جے مے و و ي ي عد عدم اد ي ي جے و جج ي ي مے عاهل ي معا

mgم د ها. ھم مد ع عا یدع  

 ھم ع ھم ا. ي و وي ج مد مد ویو ےہ

 م. اهم o ي عاود یھ ید ا و. ي هداه يه ي



 مم

 یل کیک سہ
 2 نل کی

www.moswarat. com 
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